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Uitdagingen 
2050
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Klimaatdoelstellingen 2050: EU



Vlaamse BKG emissies (Mt CO2-eq) per sector  
(bron 1990-2014 emissies MIRA, EIL en VITO) 

80-95% betekent (volledige) transformatie economie 
…en groot risico op lock-in/path-dependency

2050 voor Vlaanderen  
(eenvoudige simulatie)



Belgisch primair energiegebruik 2050 scenario’s 
(Bron VITO, BFP & ICEDD, 2013)

• 300-400 miljard EUR investeringen 
tegen 2050 (10-15 md EUR per 
jaar) 

• 20,000 - 60,000 bijkomende VTEs 
tegen 2030 

• Positief  macro-economisch 
rendement op termijn

Energietransitie 2050

• Belgisch energiebeleid te complex en duur: 4 regulatoren, 4 administraties, 5 bevoegde ministers, 
verschillende regelgeving per gewest, … 

• Beslissingen Federaal vis-à-vis Gewesten niet afgestemd: verlenging levensduur nucleair nefast voor 
hernieuwbare energie en (industriële) vraagbeheersing 

• Nood aan meer EU samenwerking (Energy-Union). België (BENELUX) wel voortrekker in Pentalateral 
Energy Forum (PLEF)

Maar…



Totale Factor Productiviteit (sinds crisis)
Bron: The conference Board, Total Economy Database, VKW Metena



Industriële transitie 2050
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Algemene uitdagingen voor energie-intensieve 
industrie in Europa/Vlaanderen

• Nog steeds herstellend van economische crisis + impact 
groeivertraging groeilanden (e.g. China —> Staal), Groei in EU blijft 
laag 

• Vertraging wereld-handel (impact op logistiek) 

• Hogere energiekosten e.g. t.o.v. VS en Midden Oosten 

• Weinig investeringen in nieuwe grote procesinstallaties (mature 
economie) 

• Lange investeringscycli vis-à-vis voorspelbaarheid van beleid en kosten



• Productinnovatie: innovatieve producten 
leiden to procesinnovatie (Reichstein, Salter 2006) 

• Kostenbesparing: factor om processen te 
optimaliseren (Reichstein, Salter 2006)  maar kan 
lagere marginale return hebben op 
termijn  

• Productiviteitsverbetering (Luiten, Blok 2001) 

• Samenwerking tussen bedrijven/
sectoren/innovatie-clusters (e.g. open 
innovatie) (Reichstein, Salter 2006) (Luiten, Blok 2001) (CEPI 2-

team project, 2012) 

• Strengere wetgeving/doelstellingen  (e.g. 
drijfveer ULCOS in staalsector)

• Investeringen zijn kapitaalintensief  
met hoog (technologisch/
economisch) risico  

• Negatief  investeringsklimaat  

• Kleine marge voor mislukken van 
projecten 

• Lage  O&O intensiteit  binnen 
(meeste) energie intensieve bedrijven 
(chemie gedeeltelijk uitzondering) 

• Bestaande bedrijven/technologiën  
(Schumpeter Mark II) domineren beleid/
stakeholder debat 

HindernissenOpportuniteiten
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O&O intensiteit (omzet/O&O uitgaven) 
 in Europa’s top 1000 bedrijven  

(2013)

Lage O&O intensiteit



Transitie koolstofarme productie  
voorbeelden Staal & Chemie  

en transitie-opties voor industries



Chemie



Chemische industrie (EU) en BKG emissies



• €3.7 miljard investeringen in  
bio-based innovatie tussen 2014-2020 

• Maak bio-based producten die 
vergelijkbaar of beter zijn dan olie-
gebaseerde producten (prijs, 
performantie, beschikbaarheid en 
milieu impact)  

• Reduceer CO2 emissie met minstens 
50% tov fossiel alternativen.
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Voorbeeld 1: EU petrochemie van “fossiel naar bio-gebaseerd” 

• Er is voldoende biomassa afval in 
EU om petrochemische feedstock 
te vervangen. 

• Hogere toegevoegde waarde tov 
biomassa-centrales en 
brandstoffen

• Supply chain te ontwikkelen
• Downstream product standaarden 

nodig (markt creëren)



Voorbeeld 2: “Ammoniak" (kunstmeststoffen)van volume naar  
hogere toegevoegde waarden/diensten-productie hybride 

Technologische verbeteringen zijn mogelijk maar niet voldoende om 
emissies te reduceren tot 80-95%



Electro-chemische Ammoniak productie

Source: http://www.frontiersin.org

Verleden: Waterstof electrolyse Toekomst: Solid State Synthesis

• CO2 neutrale ammoniak productie via Solid State Synthesis
• Ammoniak can gebruikt worden als energie opslag medium (e.g. in 

combinatie met hernieuwbare energie)

Vermork plant, Riukan (Norway)
1911

http://www.frontiersin.org


Source: Azotic-technologies
Source: 

knowledge4food.net and 
dronelife.com 

Business model transformatie voor ammoniak/kunstmeststof  productie

Kan vraag naar kunstmeststof/ammoniak met 50%
terugdringen

http://knowledge4food.net
http://dronelife.com


• Elektric Voertuigen (EV) kost-competitief  tov fossiel tegen 2025 
• 41 miljoen EVs verkocht pa tegen 2040 
• Impact = 13 miljoen vaten minder vraag ruwe olie per dag (= Saudische productie!) 
• i.e. meer dan dagelijkse gebruik in EU raffinaderijen … 
• Raffinage en petrochemie zijn sterk verbonden (e.g. Vlaanderen) 
• Ergo: de kans op disruptie is groot in komende decennia

Voorbeeld 3: Rekening houden met radicale verschuivingen in 
b.v. supply chain
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De toekomstige impact van de batterij- en elektrische voertuigen revolutie



Raffinage

Petrochem
ie

Antwerpse Haven 
2016 

(bron: Google-maps)

Case study: Antwerpse petrochemie-cluster

• Oorsprong: Marshall Plan en 10-jaren plan 
na WOII (1950) 

• Uiterst belangrijk voor Vlaamse Economie  

• Hoge toegevoegde waarde 

• Tewerkstelling (laag- en hooggeschoold) 

• Verwerkt jaarlijks 23 miljoen ton ruwe olie 

• 8 miljoen ton is bestemd voor petrochemie 

• Raffinage toegespitst op diesel (gevolg v 
beleid) 

• Verweving raffinage en petrochemie



Raffinage

Bio-based Chem
istry

Antwerpse Haven 
2035-2050 
(bron: Google-maps)

X

• Hoog risico dat vanaf  2035 (deel) raffinage 
capaciteit verdwijnt (zie vorige slides!) 

• Vergelijkbaar met sluitingen steenkoolmijnen/
staal (’70-’80), reconversie 

• Maar kunnen/moeten ons nu reeds 
voorbereiden 

• Bio-based chemie lijkt geschikte transitie voor 
petrochemie (know-how, gekwalificeerde 
werkkrachten, locatie, ruimte zijn troeven) 

• bio-massa supply chain wordt belangrijk 
aandachtspunt 

•  Nieuw 10-jaren plan nodig (?) ref. 1950



Staal



Staal industry: Status

Historische vermindering van productie-capaciteit (en huidige over 
capaciteit)



Source: Tata Steel

Process Innovatie



Source: Nanosteel

Product Innovatie

Source: Tesla, Chevrolet

Nieuw product technologieën 
(e.g. nano-tech., rare-earth 
metalen) voor nieuwe 
markten/waardeketens.

lichter, sterker, … staal



• EU exporteert jaarlijk 16 million tonnes gebruikt 
staal! 

• Mogelijkheid om staal te recycleren via Electric 
Arc Furnace (EAF)   

• minder CO2, energie, kosten, …  
• Optie om oude hoogovens (overcapaciteit) te 

vervangen door EAF 
• maar indirecte EU ETS kosten kunnen 

problematisch zijn (beleidsinconsistentie)

Business Model Innovatie



Nood aan betere industriële elektriciteitsvraag-sturing

•Nodig om hogere variabiliteit hernieuwbare energie op te vangen 
•Nieuwe business-modellen mogelijk (e.g TRIMET aluminium Duitsland) 
•Hoog innovatie-potentieel (industrie speelt de facto batterij) 
•Moeilijk in Vlaanderen op dit moment (uitstel kernuitstap werkt dit tegen)

Business Model Innovatie: link met energie-transitie



De overheid als
transitie-planner 

& katalysator



•Transitie naar 2050 - lage koolstof-economie is grootste omwenteling sinds 
industriële revolutie  

•Uitdaging om alle sectoren in economie (gecoördineerd) koolstofarm te 
maken 

•Klimaat- en energiebeleid lopen daarom gelijk met industrie- en economisch 
beleid 

• Deze industriële transitie kan/moet mits juiste en tijdige beleidskeuzes onze 
competitiviteit verbeteren 

• Stilstaan of  niet anticiperen = verliezen (rest van de wereld heeft zelfde 
uitdagingen, winner takes it all etc…) 

• Overheid heeft centrale rol om transitie te activeren en sturen

Klimaatbeleid = industriebeleid



•Duidelijke visie op lange termijn met interim mijlpalen en implementatie op korte 
termijn. (e.g. Visie 2050 niet specifiek genoeg, vraagtekens bij implementatie) 

•Herformuleer klimaat-ambitie in investeringsambitie/-noden 

•Koppel bovenstaande aan transparant/consistent en ambitieus beleid 

Belangrijk voor investeerders (verlaagt kost van kapitaal) 

De overheid als transitie-katalysator: de fundamenten



•Overheid moet handen vuilmaken. Markt alleen (zelfs CO2 markt) zal transitie 
niet (tijdig) verwezenlijken. (e.g. Audi Brussel EV investering) 

•Ontwikkel specifieke Vlaamse klimaat/competitiviteit roadmap met industrie (en 
identificeer bottlenecks, uitdagingen, doelgerichte ondersteuning, …) 

•Stroomlijn en koppel Vlaamse O&O met deze uitdagingen en implementatie 
(vermarkting) ervan. Focus op volledige waardeketen.  

• Versterk low-carbon innovatie-link tussen KMOs, groot-industrie, 
onderzoekcentra, universiteiten, … (waardeketen) 

• Activeer investeringskapitaal. Overheidsbeleid en -kapitaal moet 
hefboomfunctie vervullen voor private-sector en financieel sector kapitaal 

•  Bij voorkeur kiezen voor binnenlands kapitaal (rente-winst blijft dan ook 
binnenlands)

De overheid als transitie-katalysator: activiteiten



• Link steun voor nieuwe lage-koolstof  demo technologieën met voorwaarden die 
productiviteit/kosten-structuur productie verbeteren —> verhoogt competitiviteit  

• Kijk naar mogelijkheden van spill-over tussen proces, product & business model 
innovatie —> lage koolstof-transformatie over de hele waardeketen 

• Moedige samenwerking tussen bedrijven/sectoren (clustering) aan —> Kan innovatie 
versnellen 

• Ontwikkel een multifunctionele financiering/ondersteuning toolbox (leningen, subsidies, 
waarborgen, equity participatie, ppp, …) —>  Hefboom functie /risk sharing 

• Werk met early warning system (e.g. performance based milestones) om tijdig in te 
grijpen bij problematische projecten en leer uit fouten.

Specifiek: opties voor ondersteuning van industriële 
‘technologische’ transitie



•  Klassieke instrumenten: leningen, garanties, subsidies, ppp, public procurement… 

•  Equity participatie door overheid: e.g. kapitaalsverhoging PMV 

•  Activeren pensioenfondsen/institutionele beleggers 

•  Nieuwe Transitie-EMTN (Vlaamse Staatsbon) uitgifte 

•  Versterking (groene) Vlaamse investeringsaftrek (!) 

•  Pro-actieve participatie in EU programma’s e.g. Horizon 2020  

•  In het bijzonder EU ETS innovatiefonds, 10 miljard EUR voor o.a. industriële low-carbon 
innovatie 2020-2030 [Vlaamse industrie miste deze boot in 2013-2020!] 

•  (Verder) werken op EU niveau om Eurostat (ESA 2010) regels investering-
vriendelijk te maken 

•  Bepleiten op EU niveau om klimaat-investeringen (gedeeltelijk) uit o.a. macro-
economic Imbalance Procedure te lichten

Algemeen: Hoe investeringskapitaal activeren?  



Tomas Wyns 
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