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Ronde Tafel Klimaat & Industrie 

16 september 2016 

Bruno Lambrecht 

adjunct-kabinetschef Economie en Innovatie Vlaams minister Muyters 

 

Goedemiddag dames en heren,  

 

Welkom op deze Ronde Tafel Industrie in het kader van de komende Vlaamse Klimaattop 

van 1 december. 

De bedoeling van die Top is ondertussen bekend: we willen met alle actoren in Vlaanderen 

engagementen aangaan waarmee we onze klimaatdoelstellingen kunnen bereiken. 

En die doelstellingen zijn niet min als we de afspraken die vorig jaar in Parijs zijn gemaakt 

willen nakomen. 

We weten allemaal dat die afspraken hoogst noodzakelijk waren, gelet op de 

klimaatevoluties. Prof. Martens en Onderzoeker Wyns zullen ons zo dadelijk ongetwijfeld 

nog eens met de neus op de feiten drukken. 

En sinds een tiental dagen – na de ratificatie van het klimaatverdrag van Parijs door China 

en de VS – weten we ook dat die afspraken wel eens sneller in werking zouden kunnen 

treden dan gedacht… 
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Grosso modo worden we met z’n allen verwacht om de komende 15 jaar onze uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen met 40 % ten opzichte van 1990.  

Het zal al een hele inspanning zijn om daar te geraken. 

En zeker voor de industrie, die sowieso al onder druk staat in onze contreien, stelt dit 

bijzondere uitdagingen.  

De klassieke recepten zoals energie beleidsovereenkomsten, energie-efficiëntie 

standaarden, hernieuwbare energie of de promotie van WKK of warmtenetten, zullen 

allicht niet volstaan. 

Maar tegen 2050 is de doelstelling nog veel ambitieuzer: tegen dan moeten we onze 

uitstoot verminderen met maar liefst 80 procent.  

Sommigen zeggen: dat is nog ver van ons verwijderd, maar zij dwalen. Dit is maar één 

generatie. Als we 35 jaar terug gaan in de tijd komen we uit op het jaar waarin Ronald 

Reagan president van Amerika en Mitterrand president van Frankrijk werd. OK, dat was 

niet gisteren maar toch ook geen eeuwigheid geleden, ik heb toch nog meegemaakt . 

Ondanks de enormiteit van de inspanning hebben we geen keuze. Het staat gewoon 

wetenschappelijk vast dat we dit moeten doen. We zijn het onze kinderen en kleinkinderen 

dus verplicht. 

Die onvermijdelijkheid mag ons echter niet verlammen of ontmoedigen, maar moet 

integendeel juist een stimulans zijn om de handen uit de mouwen te steken. We zitten 

immers allemaal in dezelfde situatie en we zullen er op de één of andere manier toch 

moeten geraken. 
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En hoe kan nu de industrie, en ik breid dit even uit naar het bredere bedrijfsleven, dit dan 

aanpakken?  

Niemand weet dit beter dan jullie hier aanwezig. Daarom hebben we jullie ook 

uitgenodigd. En de hoge opkomst illustreert het belang dat uw bedrijf, sector of instelling 

daaraan hecht. Sommigen hebben al goed uitgewerkte plannen en voeren die volop uit. 

Anderen hebben ideeën en zijn een business plan aan het vormgeven. Sommigen zijn nog 

zoekende. 

Vandaag hebben we opgevat als een Ronde Tafel die wil inspireren en enthousiasmeren. 

Er zijn heel wat mogelijkheden in Vlaanderen om met doorgedreven innovatie uiteindelijk 

van deze klimaatnood zelfs een deugd te maken.  

Waarom zouden we ook hier niet ambitieus mogen zijn?  

Als we het slim aanpakken kunnen we via de export van doorbraaktechnologie “van eigen 

kweek” niet alleen economisch sterker worden; maar we kunnen zo zelfs een nog grotere 

bijdrage leveren tot klimaatdoelstellingen wereldwijd. 

De Vlaamse Regering wil de industrie daarbij maximaal ondersteunen. Dat zijn niet alleen 

mooie woorden. 

Onze universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn bezig met honderden projecten 

waarmee veelbelovende pistes verkend worden. Werk zo goed mogelijk samen met hen 

want het is van de ondernemingen dat uiteindelijk de toepassing moet komen! 

De Vlaamse Regering wil met het transitiethema Industrie 4.0 ook een speciale focus 

leggen op de vernieuwing van de industrie, onder andere via de programma’s van Flanders 

Make en het vernieuwde imec. Ook hier liggen kansen. Via een netwerk van intelligente 
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sensoren kunnen processen beter gestuurd worden op energieverbruik of op efficiënter 

gebruik van grondstoffen. 

Ook hergebruik van materialen, waar de Vlaamse Regering via het programma rond 

Circulaire Economie op wil in zetten biedt op dit punt veel kansen en tientallen bedrijven 

zijn hier al intensief mee bezig. 

Anderzijds als alles al perfect was, dan zou er geen Ronde tafel meer nodig zijn. Er ligt dus 

nog een heel traject voor ons te wachten. En een deel van dat traject zal gemakkelijker 

via samenwerkingsverbanden gelopen worden.  

Maar vandaag gaan we van jullie ook al iets meer verwachten dan enkel u te laten 

inspireren. Na elk blokje zal u de kans krijgen om kort voorstellen en ideeën in de groep 

te gooien. Mevrouw Jim Baeten zal dadelijk iets meer vertellen over hoe we dat gaan 

aanpakken. 

Ik wens u alvast een inspirerende en vruchtbare Ronde Tafel! 

 


