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Leeswijzer 
Voor u ligt het tweede hoofdstuk van deel 3 ‘Aanzet tot evaluatie’. 

De SERV heeft al meermaals de nood aan een grondige evaluatie van het hernieuwbare 

energiebeleid benadrukt en in het bijzonder van het centrale instrument daarin (het groene-

stroomcertificatensysteem). Er zijn namelijk reeds langer indicaties dat de beoogde resulta-

ten tegen lagere maatschappelijke kosten en met hogere maatschappelijke baten gereali-

seerd kunnen worden. Deze vaststelling wordt uiteraard nog belangrijker naarmate de 

beoogde doelstellingen ambitieuzer worden en de overheidsbudgetten beperkter. 

De jongste jaren zijn herhaaldelijk bijsturingen aan het certificatensysteem en aan andere 

instrumenten nodig gebleken om vastgestelde problemen aan te pakken (quota, boete, mi-

nimumsteun, banding…). De veelvuldige wijzigingen zijn inherent aan het bestaande sys-

teem, maar ze zorgen niet voor het vereiste stabiele investeringsklimaat voor hernieuwbare 

energie. In het Werkgelegenheidsplan en de krachtlijnen voor het Investeringsplan (WIP) 

van 17 december 2009 spraken de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners daar-

om af dat er een grondige evaluatie zou gebeuren naar de efficiëntie van het groenestroom- 

en WKK-ondersteuningsmechanisme. De VREG en het VEA kregen intussen de opdracht 

van de Vlaamse regering om tegen eind september 2011 hun evaluatierapport aan de mi-

nister te bezorgen. 

Dit deel bevat een aanzet vanuit de SERV voor die evaluatie, en voor de evaluatie van het 

bredere HE-beleid. Het is uitdrukkelijk een aanzet omdat tijd-, data-, en informatietekorten 

het momenteel onmogelijk maken om alle relevante aspecten volledig uit te spitten. Boven-

dien is een grondige evaluatie die moet leiden tot een breed gedragen consensus over de 

noodzakelijke hervormingen maar mogelijk mits input van talrijke actoren en stakeholders. 

Daarom organiseert de SERV overigens een reeks feedbackmomenten om de dialoog te 

organiseren. 

Het tweede hoofdstuk van deel 3 „Aanzet tot evaluatie‟ handelt over de secundaire baten 
van het Vlaamse HE-beleid. Daarin wordt gekeken naar de prestatie op andere, achterlig-
gende doelstellingen van het HE-beleid dan “meer hernieuwbare energie” (de primaire doel-
stelling van het HE-beleid): milieu- en CO2-besparing, verbeterde energiebevoorradingsze-
kerheid, groene jobs en groene groei, de bijdrage aan innovatie. 

 

Dit rapport werd op 6 april 2011 goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de SERV als 

insteek voor een reeks debat- en feedbackmomenten in de aanloop naar een SERV-advies. 

Het rapport werd samengesteld door het SERV-secretariaat. De leden van de SERV-

werkgroep energie en milieu fungeerden als leescomité en klankbordgroep. De verwerking 

van hun opmerkingen en suggesties was de verantwoordelijkheid van het SERV-

secretariaat. Het rapport bindt de sociale partners en hun vertegenwoordigers als dusdanig 

niet. Op basis van het rapport en van de feedback erop zal de SERV in een afzonderlijk ad-

vies de aanbevelingen en aandachtspunten van de sociale partners voor het toekomstige 

HE-beleid formuleren. 

De SERV wil ook alle personen en instanties die informatie hebben aangeleverd uitdrukke-
lijk bedanken voor hun bereidwillige medewerking. Uiteraard kunnen zij niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in het rapport.  
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Hoofdstuk 2: Secundaire baten 

1. Hoofdlijnen van dit hoofdstuk 

Het HE-beleid heeft ook andere, achterliggende doelstellingen voor ogen dan “meer her-
nieuwbare energie”. De filosofie die terzake in dit rapport wordt gevolgd (zie ook deel 1, 
hoofdstuk 2 en deel 3, hoofdstuk 1) is dat een zo kosteneffectief mogelijk beleid belangrijk 
is, maar dat er andere redenen of doelstellingen kunnen zijn, die de inzet op duurdere her-
nieuwbare energie-opties toch kunnen rechtvaardigen. Dat vergt echter een transparant 
debat en afweging, gebaseerd op informatie die moet toelaten om te beoordelen (1) of de 
extra kosten (boven wat een kosteneffectief HE-beleid is) verantwoord zijn ten opzichte van 
de extra baten (boven wat een kosteneffectief HE-beleid aan baten oplevert), en (2) hoe de 
meerkosten van het duurdere HE-beleid zich verhouden ten opzichte van de kosten van 
andere mogelijke maatregelen om die zgn. secundaire baten of doelstellingen te realiseren.  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op enkele van die zgn. secundaire doelstellingen of baten. 
Dit hoofdstuk moet samen gelezen worden met de analyse in deel 1, hoofdstuk 2. Het beeld 
is zeker niet volledig door de beperkte informatie die soms beschikbaar is. Maar het beeld is 
wel duidelijk: een gebrek aan transparant debat en afwegingen en aan een expliciete en 
gedeelde HE-strategie laat veel kansen liggen om op sociaal, economisch en ecologisch 
vlak reële win-win-win situaties te creëren. 

Baten voor klimaat en milieu 
In Vlaanderen is de koolstofintensiteit sedert 1990 nagenoeg jaarlijks gedaald. Dat komt 
door de inzet van HE-bronnen, maar ook en vooral door de verhoogde inzet op CO2-armere 
fossiele energiebronnen zoals aardgas ten opzichte van olie en steenkool. Over de verme-
den of vermijdbare emissies door de inzet van hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen 
zijn er weinig cijfers beschikbaar. Volgens de officiële voorspellingen zou het verwachte 
aandeel van de emissiereducties door de promotie van HE-bronnen in de totale verwachte 
CO2-emissiereducties voor 2020 ongeveer een kwart bedragen. Vanuit het oogpunt van een 
effectief en kostenefficiënt klimaatbeleid zijn op korte termijn veel HE-maatregelen minder 
aangewezen en zou de prioriteit meer moeten gaan naar energiebesparing. Daarnaast is er 
ook (meer) aandacht nodig voor de toekomstige rol en vergroening van de fossiele installa-
ties, en voor de flexibilisering van het conventionele elektriciteitsproductiepark. Voor het 
opvangen van het intermittent karakter van veel hernieuwbare energiebronnen is balancing 
capaciteit noodzakelijk. Ook investeringen in de verbetering van fossiele technologie blijven 
belangrijk of zelfs noodzakelijk voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie en voor het 
vermijden van extra CO2-emissies naarmate het aandeel van HE in het elektriciteitspark 
toeneemt. 

Het netto-effect van de inzet van hernieuwbare energie op de luchtemissies in Vlaanderen is 
nog niet grondig in kaart gebracht. HE-maatregelen kunnen helpen om de luchtemissies te 
reduceren, maar als dergelijke emissies vervat zitten in emissieplafonds is de additionaliteit 
ervan beperkt. De dalingen van de niet-broeikasgasemissies in de elektriciteits- en warmte-
sector kunnen vooral worden toegeschreven aan specifieke maatregelen (zoals de daling 
van het zwavelgehalte in brandstoffen en de milieubeleidsovereenkomst met de elektrici-
teitssector) en in mindere aan de inzet van hernieuwbare energiebronnen. Verder werd 
vastgesteld dat het afleveren van groenestroomcertificaten voor de productie van groene 
stroom via verbranden van biomassa-afval voor een ander evenwicht zorgt in de afvalmarkt 
ten nadele van recuperatie. Bovendien voert Vlaanderen biomassa-afval uit voor energeti-
sche valorisatie elders, ondanks de schaarste aan lokale biomassabronnen en de aanzien-
lijke invoerbehoefte. Gezien het belangrijke huidige aandeel van biomassa in de HE-
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productie en de blijvend grote bijdrage die verschillende scenario‟s aangeven voor de toe-
komst, dringen duurzaamheidscriteria voor de inzet van (geïmporteerde) biomassa zich op. 
Tot slot zijn er nog andere aspecten of secundaire baten verbonden aan (bepaalde) HE-
technologiëen. Relevant zijn zeker de lagere veiligheidsrisico‟s, zeker in vergelijking met 
sommige conventionele energietechnologieën zoals kernenergie.  

Baten voor energiebevoorradingzekerheid 
De eindigheid van de niet-HE-bronnen en de onzekerheid over de beschikbare en benodig-
de timing voor een overschakeling op HE-bronnen, dwingen tot een energietransitie met het 
oog op de verbetering van de energiebevoorradingszekerheid van Vlaanderen (binnen een 
Europees of bovenlokaal perspectief). Door de energieopwekking uit hernieuwbare energie-
bronnen zal België relatief minder fossiele brandstoffen moeten invoeren. Maar het effect op 
de importafhankelijkheid is beperkt. 

Ten eerste omdat het hernieuwbare energiebeleid vooral focust op de elektriciteitsopwek-
king, terwijl het aandeel petroleum verbruikt in de elektriciteits- en warmteproductie beperkt 
is. De inzet op hernieuwbare energiebronnen bij de elektriciteitsproductie lijkt op korte ter-
mijn in de plaats te komen van gasgestookte centrales. Maar op langere termijn zou de af-
hankelijkheid van gas kunnen verhogen wanneer gascentrales ingezet worden om het in-
termittent karakter van de hernieuwbare energiebronnen op te vangen.  

Ten tweede omdat Vlaanderen sterk afhankelijk is en wellicht zal blijven van import van her-
nieuwbare energie en hernieuwbare energiebronnen. Het huidige bekende HE-potentieel op 
Vlaams grondgebied is relatief beperkt, waardoor wellicht zelfs op langere termijn in belang-
rijke mate beroep zal moeten worden gedaan op offshore windenergie in het Belgische con-
tinentaal plat en op import van hernieuwbare energie opgewekt of geproduceerd buiten Bel-
gië. Bovendien is er vandaag een grote afhankelijkheid van ingevoerde biomassa. De lokale 
biomassabronnen zijn vooral biomassa-afvalstromen. Vlaanderen heeft door zijn beperkte 
beschikbare oppervlakte en de lage bebossingsgraad, slechts een beperkt potentieel voor 
biomassa uit land- en bosbouw. Er wordt verwacht dat in de nabije toekomst er bijkomende 
invoer van biomassa nodig zal zijn om een verhoogd aandeel hernieuwbare energie te kun-
nen realiseren. De kosten van de import van biomassa zou wel opwegen tegen de uitgesp-
aarde kosten voor import van fossiele brandstoffen. Maar omdat ook andere Europese lan-
den in toenemende mate rekenen op biomassa-import om de HE-doelstellingen te 
realiseren, neemt de druk op de internationale biomassamarkt toe en zullen de prijzen van 
biomassa stijgen. Dat is nu al merkbaar voor bv. houtpellets. 

Wie bezorgd is over het energiebevoorradingszekerheid, moet dus naast de inzet van her-
nieuwbare energie zeker ook andere aspecten bekijken en aanpakken die de energiebe-
voorradingszekerheid (kunnen) bedreigen (zie deel 1, hoofdstuk 2). 

Baten voor economie en werkgelegenheid 
Stabiliteit en vooral voorspelbaarheid van het beleidsinstrumentarium (regelgeving en even-
tuele subsidies) op voldoende lange termijn blijken zeer belangrijk te zijn voor investeringen 
in hernieuwbare energie. In de praktijk geven investeerders aan dat vooral de Europese 
Unie zorgt voor stabiliteit en visie. De boodschap is verder dat er in Vlaanderen zeker een 
gevaar bestaat voor het investeringsklimaat als men voortdurend gaat „prutsen‟ aan de be-
staande kaders. De vereiste stabiliteit wordt door de huidige beleidspraktijk en met de huidi-
ge instrumenten van het HE-ondersteuningsbeleid onvoldoende gerealiseerd. Finaal onder-
lijnt de vraag naar stabiliteit en voorspelbaarheid vooral het belang van goed voorbereide, 
onderbouwde, overlegde en gedragen beleidskeuzes en regelgeving, zodat reparatiewetge-
ving zoveel als mogelijk wordt vermeden.  

Ondersteuning van (nu nog) dure technologieën in Vlaanderen zoals PV wordt vandaag 
voor een belangrijk deel gemotiveerd vanuit de baten die er zouden zijn voor economie en 
werkgelegenheid. Het Vlaamse HE-beleid heeft de afgelopen jaren inderdaad gezorgd voor 
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een sterke groei van de PV-sector in Vlaanderen. Voornamelijk de installatie van PV-
panelen zorgt voor heel wat tewerkstelling. Inschattingen van de mogelijke toekomstige job-
creatie in de Vlaamse PV- en HE-technologiesector lopen sterk uiteen. De PV-installatie- en 
investeringsbedrijven zijn evenwel erg afhankelijk van het gevoerde subsidiebeleid. De 
meeste PV-installatiejobs zijn dan ook vaak tijdelijk en niet altijd nieuwe jobs. Gezien de PV-
installatiejobs in grote mate gesubsidieerde jobs zijn, moet de kostprijs daarvan worden ver-
geleken met alternatieve mogelijkheden om (kwalitatieve toekomstgerichte) jobs te creëren. 
Een analoge redenering geldt voor de andere sociaal-economische baten die aan de PV-
installatiesector worden toegeschreven. Finaal komt men hier op het terrein van het indu-
strieel beleid, of de vraag hoe de schaarse middelen best kunnen worden ingezet als soci-
aal-economische hefboom voor het gericht en bewust stimuleren van bepaalde activiteiten. 
Dit vergt een ruimer debat, waarbinnen de informatie en analyse in dit hoofdstuk niettemin 
bruikbaar kan zijn als basis voor reflectie over de steunverlening aan de HE-sector en het 
bredere HE-beleid. 

Die analyse wijst erop dat lokale marktcreatie belangrijk kan zijn om de internationale positie 
van Vlaamse hernieuwbare energiebedrijven te versterken. Dit geldt echter vooral voor in-
novatieve producten of –diensten, en dus lang niet voor alle HE-segmenten, en bv. niet voor 
de PV-installatiesector: (1) het gaat bij de plaatsing van PV-panelen doorgaans niet om in-
novatieve producten en diensten en niet om sterk gespecialiseerde kennis en jobs, de ex-
portmogelijkheden van de lokale installatieactiviteiten zijn daardoor zeer beperkt; (2) de 
markt van PV-panelen is een wereldmarkt waarop lokale vraagcreatie in een kleine regio 
zoals Vlaanderen weinig effect heeft; (3) lokale vraagcreatie zorgt in regio‟s zonder of 
slechts met een beperkte eigen PV-productiecapaciteit zoals Vlaanderen vooral voor import 
uit het buitenland (de netto-invoer van zonnepanelen was in 2010 goed voor 30% van het 
tekort op de Belgische handelsbalans). De kans dat Vlaanderen de komende jaren in PV-
productie nog een belangrijke positie zou kunnen bemachtigen is zeer klein. De sector heeft 
internationaal immers het stadium van kapitaalintensieve massaproductie bereikt en de 
concurrentie uit lageloonlanden zoals China is groot. 

Succesvolle Vlaamse bedrijven uit de HE-technologiesector die internationaal sterk staan, 
hebben zich doorgaans gericht op technologische niches. Innovatieve binnenlandse pro-
jecten kunnen voor deze bedrijven belangrijk als “showcase” in het buitenland, maar een 
groot deel van HE-techsector heeft geen lokale-markt-creërend HE-beleid nodig gehad. De 
meerderheid van de HE-omzet en werkgelegenheid zit overigens in minder door het HE-
beleid ondersteunde segmenten en de industriële kennisbasis was reeds langer aanwezig. 
Blijvende groei en werkgelegenheid halen in HE-techsector zonder volgehouden overheids-
subsidies kan dus, maar vergt een slim HE-beleid dat vooral innovatieve producten en dien-
sten ondersteunt en aansluit bij de internationale sterke posities van de „basissectoren‟ voor 
hernieuwbare energietechnologie-activiteiten. 

Vlaanderen heeft op wetenschappelijk en technologische vlak in het verleden wel een pro-
minente rol gespeeld in de HE-technologiesector, maar vandaag behoort de Vlaamse of 
Belgische HE-technologiesector voor geen enkel segment tot de absolute topspelers in de 
wereld, al zijn er wel niches waarin Vlaamse bedrijven excelleren. Voor O&O inzake PV 
heeft Vlaanderen zijn vooraanstaande positie kunnen behouden, vooral via financiële on-
dersteuning sinds 1984 van IMEC voor onderzoek naar zonnecellen. Ook naar de toekomst 
toe zijn er beloftevolle perspectieven, zo blijkt uit een studie in opdracht van EWI, als over-
heid en industrie het „slim‟ aanpakken (zie verder). Windenergie was lang een O&O- en in-
dustrieel activiteitsdomein waar Vlaanderen ver boven het gemiddelde op wereldvlak uit-
stak, maar Vlaanderen heeft door gebrek aan gericht beleid die koppositie niet kunnen 
behouden. Niettemin blijft Vlaanderen sterk in componenten in de windenergie en zijn heel 
wat Vlaamse bedrijven actief in drie grote clusters binnen de windenergiesector (materialen 
en componenten, componenten en turbines, bouw windparken onshore en offshore). Op het 
vlak van biomassa en alle aanverwante technologieën is Vlaanderen vandaag een belang-
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rijke speler aan het worden. Op Europees vlak worden slimme netten als één van de nieuwe 
prioriteiten voor de komende jaren gezien, maar zou Vlaanderen nog te weinig aanknopen 
bij de Europese initiatieven. Tot slot kan worden gewezen op het belang van de Vlaamse 
havens in de verdere uitbouw van hernieuwbare energie in Vlaanderen, vanuit een dubbel 
perspectief. Enerzijds bieden de havens de nodige ruimte om faciliteiten en installaties inza-
ke hernieuwbare energie op te richten. Anderzijds kunnen de havens via hun contacten en 
hun positie als economische poorten een belangrijke rol spelen als partner in de promotie 
van Vlaamse HE-kennis, technologie en diensten. 

In elk geval is Vlaanderen in internationaal perspectief vandaag geen koploper voor O&O 

inzake HE. Wellicht kan dit ten dele verklaard worden vanuit generieke knelpunten op het 

vlak van innovatiecapaciteit. De overheidsmiddelen voor O&O inzake HE zijn alleszins be-

perkt. Uit de analyse blijkt dat er voor verschillende HE-technologieën een beloftevol poten-

tieel in Vlaanderen is op het vlak van technologische innovatie en industriële valorisatie. 

Maar dat potentieel zal in de mondiale concurrentie die ook HE-technologieën kenmerkt niet 

vanzelf worden aangeboord. Het vergt een expliciet beleid dat daarop wordt gericht. Zo‟n 

beleid vergt voldoende middelen, maar vooral coherentie en doordachte en gerichte keuzes. 

Recent onderzoek stelt dat de uitdaging erin bestaat om te komen tot een beter gecoördi-

neerd beleid tussen de verschillende ministers en beleidsdomeinen, dat voldoende op de 

lange termijn georiënteerd is, ingebed is in een algemene visie, inspeelt op het Europese 

beleidskader en -instrumenten, meer programmatorisch wordt ingevuld en gericht wordt op 

strategische domeinen waar er reeds een industriële kennisbasis aanwezig is. In aanvulling 

daarop lijkt ook de ondersteuning en valorisatie van lokale transitieprojecten en van kleine 

lokale experimenten en leerinitiatieven van belang. 

 

2. Secundaire baten: situering van de analyse 

Primaire en secundaire doelstellingen van het HE-beleid 

In hoofdstuk 1 van deel 3 werd gefocust op de doelbereiking en effectiviteit van het HE-
beleid op de „primaire‟ doelstelling, namelijk meer hernieuwbare energie (zoals ten dele ook 
kwantitatief vastgelegd door de Vlaamse regering). Ook bij de analyse van de kosten en 
kosteneffectiviteit werd gefocust op de primaire HE-doelstelling (wat zijn de kosten en in 
welke mate worden de HE-doelstellingen maatschappelijk zo goedkoop mogelijk gehaald?). 
De vaststelling was dat de toenemende kosten van (vooral) het certificatensysteem voor 
een deel vermijdbaar zijn. De HE-doelstellingen kunnen tegen (substantieel) lagere kosten 
worden gerealiseerd indien men erin slaagt om een aantal inherente inefficiënties weg te 
werken. De kosteneffectiviteit is het grootst als het beleid erop gericht is om eerst het poten-
tieel aan relatief goedkope projecten zo goed mogelijk te benutten, vooraleer duurdere pro-
jecten en technologieën in te zetten. 

Het HE-beleid heeft echter ook andere, achterliggende doelstellingen voor ogen dan ge-
woon “meer hernieuwbare energie”. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op die andere, secun-
daire doelstellingen of baten die vaak aan het HE-beleid worden gekoppeld, zoals milieu- en 
CO2-besparing, verbeterde energiebevoorradingszekerheid, groene jobs en groene groei, 
de bijdrage aan innovatie…  

De filosofie die terzake in dit rapport wordt gevolgd (zie ook deel 1, hoofdstuk 2 en deel 3, 
hoofdstuk 1) is dat een zo kosteneffectief mogelijk beleid belangrijk is, maar dat er andere 
redenen of doelstellingen kunnen zijn, die de inzet op duurdere hernieuwbare energie-opties 
toch kunnen rechtvaardigen. Dat vergt echter een transparant debat en afweging, geba-
seerd op informatie die moet toelaten om te beoordelen (1) of de extra kosten (boven wat 
een kosteneffectief HE-beleid is) verantwoord zijn ten opzichte van de extra baten (boven 
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wat een kosteneffectief HE-beleid aan baten oplevert), en (2) hoe de meerkosten van het 
duurdere HE-beleid zich verhouden ten opzichte van de kosten van andere mogelijke maat-
regelen om die zgn. secundaire baten of doelstellingen te realiseren.  

Informatie voor een transparant debat en een bewuste HE-strategie 

In deel 1, hoofdstuk 2 werden deze vragen al behandeld op een algemeen niveau voor een 
aantal secundaire doelstellingen (HE als klimaat- en milieuoptie, HE en energiebevoorra-
dingszekerheid, HE voor groei en werkgelegenheid, HE voor meer cohesie en „empower-
ment‟, HE als innovatiemotor).  

In dat hoofdstuk was een van de centrale vaststellingen dat een HE-beleid de voornoemde 
positieve effecten kàn hebben, maar dat dit geen automatisme is. De veronderstelde voor-
delen kunnen onderling conflicteren, ze gelden niet voor alle types hernieuwbare energie en 
ze manifesteren zich niet altijd en overal. Wil men een of meer secundaire doelen realise-
ren, dan is het noodzakelijk om het HE-beleid daar expliciet op te richten. Dat veronderstelt 
een bewuste strategie, die naargelang het effect dat men wil bereiken sterk kan verschillen. 
Aangezien zo‟n expliciete strategie vandaag in Vlaanderen niet echt bestaat, is de verwach-
ting alvast dat niet alle (vaak impliciet) veronderstelde secundaire baten van het HE-beleid 
zich ook in de praktijk voordoen. 

In het voorliggend hoofdstuk vullen we die analyse uit deel 1 aan met specifieke cijfers voor 
en beschouwingen over het Vlaamse HE-beleid. Dit hoofdstuk is dus aanvullend en wordt 
dus best samen gelezen met deel 1, hoofdstuk 2. Het wil met name „facts and figures‟ en 
andere overwegingen aandragen over de Vlaamse situatie als basis voor een transparant 
debat en de onwtikkeling van een gepaste strategie die toelaat om de primaire HE-
doelstellingen beter te koppelen met ecologische, sociale en economische bonuseffecten.  

Het beeld dat in dit hoofdstuk wordt gegeven, is zeker niet volledig door de beperkte infor-
matie die soms beschikbaar is. Maar het beeld is wel duidelijk: een gebrek aan een transpa-
rant debat en afwegingen en aan een expliciete en gedeelde HE-strategie laat veel kansen 
liggen om (niet enkel op papier maar ook in de praktijk) op sociaal, economisch en ecolo-
gisch vlak reële win-win-win situaties te creëren. 

 

3. Baten voor klimaat en milieu 

3.1. CO2-emissies 

HE heeft wellicht in beperkte mate bijgedragen tot daling koolstofintensiteit  

In Vlaanderen is de koolstofintensiteit sedert 1990 nagenoeg jaarlijks gedaald. Zeker sedert 
2004 volgen CO2-emissies afkomstig van het fossiele brandstofverbruik een lager pad dan 
dat van het brandstofverbruik (zie figuur). Dat komt door de inzet van HE-bronnen, maar ook 
en vooral door de verhoogde inzet op CO2-armere fossiele energiebronnen zoals aardgas 
ten opzichte van olie en steenkool. Deze daling van de koolstofintensiteit heeft evenwel niet 
geleid tot een daling van de CO2-emissies door verbranding van fossiele brandstoffen ten 
opzichte van 1990. Dat komt omdat het energieverbruik sedert 1990 nog is toegenomen.  

In absolute eenheden zijn de CO2-emissies door biomassaverbranding beperkt in vergelij-
king met de CO2-emissies door de verbranding van andere brandstoffen, maar ze zijn wel 
gestegen (zie figuren). 
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Koolstofintensiteit daalt in Vlaanderen1 

 

Verbruik van diverse brandstoffen en hun 
CO2-emissies (Vlaanderen)2 

 

 

CO2-emissies door verbranding van fos-
siele brandstoffen en van biomassa3 

 

 

Weinig gegevens over vermeden CO2-emissies door HE  

Hoeveel CO2-emissies de inzet van hernieuwbare energie heeft vermeden, kan uit boven-
staande figuren niet afgeleid worden en moeten berekend worden. 

Er zijn weinig cijfers over de vermeden of vermijdbare emissies door de inzet van hernieuw-
bare energiebronnen in Vlaanderen. De emissiereductiepotentiëlen van hernieuwbare ener-
giebronnen werden niet ingeschat in de actieplannen hernieuwbare energie van de Vlaamse 
regering of in de Voortgangsrapporten bij het Vlaams Klimaatbeleidsplan. Ook in de HE-
potentieelstudies ontbreken dergelijke inschattingen doorgaans. De cijfers in het Nationaal 

                                                

1
 Energie-intensiteit: BBE (bruto binnenlands energieverbruik) – niet-energetisch energiegebruik 

Koolstofintensiteit: CO2-emissies door verbranding van fossiele brandstoffen (dus zonder CO2-emissies van 
biomassa)/brandstofverbruik 
BBP: in volume (kettingeuro‟s) 
Energiebalans, CO2-emissieinventaris.  
2
 VMM (2010) Vlaamse broeikasgasemissie-inventaris voor 2008; 1Gg = 1kton 

3
 VMM (2010) Vlaamse broeikasgasemissie-inventaris voor 2008. 1Gg = 1kton 
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klimaatplan 2002-20124 en bij internationale UNFCC-rapporteringen zijn onderling vergelijk-
baar, maar zeer ruw en onvolledig (enkel voor groene elektriciteit). In het Nationaal Actie-
plan hernieuwbare energie wordt de CO2-emissiereductie evenmin becijferd. 

Op basis van een eigen, ruwe berekening, waarbij we veronderstellen dat de HE-installaties 
de inzet van STEG-centrales en verwarmingscentrales op gas vermijden, zou op dit moment 
(cijfers 2010) ongeveer 2 Mton CO2-equivalenten worden vermeden door de huidige HE-
productie in Vlaanderen. Uitgaande van de hernieuwbare energieprognoses door VITO en 
uitgaande van verschillende veronderstellingen inzake de vervangen installaties, werden 
ook de vermijdbare CO2-emissies tegen 2020 ingeschat. De vermeden emissies door een 
proactief HE-beleid (VITO PRO 2020) schommelen tegen 2020 naar schatting tussen 8,9 en 
16,4 Mton CO2 per jaar en gelden voor de totale HE-productie in 2020. 

Inschatting vermeden CO2-uitstoot 20205 

 

HE goed voor ongeveer 1/4e van CO2-emissiereducties tegen 2020  

In België en Vlaanderen bedraagt volgens de officiële voorspellingen het verwachte aandeel 
van de emissiereducties door de promotie van HE-bronnen in de totale verwachte emissie-
reducties voor 2020 ongeveer een kwart. Op langere termijn zou volgens rapporten van de 
VMM (MIRA) de rol van hernieuwbare elektriciteitsproductie wel belangrijker worden voor de 
reductie van broeikasgasemissies, samen met de carbon capture and storage (CCS)-
technologie die vanaf 2025 zou worden ingezet op nieuwe superkritische kolencentrales6. 
De controverse rond CCS is evenwel een debat op zich dat nog grotendeels moet worden 
gevoerd. 

                                                

4
 Volgens het Nationaal klimaatplan 2002-2012 zou het Vlaamse groenestroomcertificaten tegen 2010 zorgen 

voor een CO2-emissiereductie van 1300 kton. Het emissiereductiepotentieel van het WKK-certificatensysteem 
wordt geschat op 3300 Kton.  
5
 Eigen berekeningen op basis van VITO-prognoses inzake hernieuwbare energie (oktober 2009).  

6
 VMM (2009) Wetenschappelijk rapport MIRA 2009. Energie- en Klimaatscenario‟s voor de sectoren Energie en 
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Aandeel maatregelen in CO2-emissiereductiepotentieel België in 20207 

 

Onduidelijk hoeveel HE bij niet-ETS-sectoren bijdraagt tot de klimaatdoelstelling 

In deel 1, hoofdstuk 2 werd uitgelegd dat de Vlaamse overheid met haar HE-beleid enkel 
invloed kan hebben op de hoogte van de niet-ETS-emissies. Het is echter niet bekend hoe-
veel Vlaamse hernieuwbare energie-installaties zich nu bevinden in de ETS-sectoren en 
hoeveel zich bevinden in de niet-ETS-sectoren. Ook bij de inschattingen van de potentiëlen 
en prognoses voor Vlaanderen werd het onderscheid tussen ETS en niet-ETS-sectoren tot 
dusver niet gemaakt. VITO zou evenwel in een vervolgstudie op de prognosestudie bij een 
becijfering van de CO2-emissiereducties een poging doen om een onderscheid te maken 
tussen CO2-emissiereducties in ETS-bedrijven en in niet-ETS-bedrijven. De resultaten hier-
van zijn evenwel nog niet bekend.  

Andere maatregelen kosteneffectiever 

Een kosteneffectief klimaatbeleid is gebaseerd op de concurrentie tussen verschillende 
CO2-reductie-opties, gaande van energiebesparingen tot fossiele efficiëntie en HE-
technologieën. Er is op dit moment nog geen marginale CO2-bestrijdingskostencurve voor 
Vlaanderen beschikbaar waaruit de positie van de hernieuwbare energietechnologieën ten 
opzichte van andere klimaatopties kan worden afgeleid. Ook in zijn de emissiereductiepo-
tentielen en kosten van de diverse maatregelen niet beschreven. Door het ontbreken van 
een marginale CO2-bestrijdingskostencurve is het onduidelijk hoeveel het halen van de kli-
maatdoelstellingen volgens het meest efficiënte scenario zou kosten en is het ook onmoge-
lijk om de meerkosten van de HE-doelstellingen te bepalen. 

VITO is sedert 2007 wel bezig om het Milieukostenmodel (MKM) voor Vlaanderen uit te 
breiden met een klimaatmodule. De techno-economische databank van het MKM bevat de 
mogelijke reductiemaatregelen in alle sectoren, met hun kosten en reductiepotentieel. Het 
MKM klimaat kan nagaan hoe klimaatdoelstellingen tegen de laagste kosten kunnen gerea-
liseerd worden. Ook kan per polluent de kost van een bijkomende eenheid reductie bere-
kend (marginale reductiekosten) waaruit marginale kostencurves opgesteld worden. VITO 
zou momenteel werken aan een marginale kostencurve voor Vlaanderen voor klimaatmaat-
regelen, maar deze wordt door het uitblijven van de Belgische interne lastenverdeling nog 
niet vrijgegegeven.  

                                                

7
 Belgium's Fifth National Communication Climate Change Under the United Nations Framework Convention on 

Climate Change 2009. De federale dienst die de opmaak van deze rapportage heeft aangegeven dat de inschat-
tingen van de emissiereductiepotentiëlen zeer ruw en voorlopig zijn.  
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Uit de marginale kostencurve voor hernieuwbare energie in België, opgemaakt door VITO 
en CES8, blijkt dat de Belgische doelstelling voor hernieuwbare energie van 13% in 2020 
een marginale kost zou hebben van 50 €/MWh. Indien men ervan uitgaat dat de hernieuw-
bare energiecapaciteit een STEG-centrale met een CO2-uitstoot van 340 g/kWh vervangt, 
dan heeft men 3 MWh hernieuwbare energie nodig om 1 ton CO2 te besparen. Dat betekent 
een marginale kost van 150 €/ton CO2-emissiereductie. Deze marginale kost ligt aanzienlijk 
hoger dan de veronderstelde CO2-prijs van 35€/ton voor de sectoren die onder emissiehan-
del vallen. M.a.w. alle maatregelen die in principe nodig zijn om de klimaatdoelstelling voor 
de ETS-sectoren te halen zullen goedkoper zijn dan 35 €/ton. Vanaf 2030-2035 zouden de 
marginale kosten voor de inzet van hernieuwbare energie in België veel lager zijn. Pas dan 
zou volgens deze berekeningen hernieuwbare energie vanuit efficiëntie-overwegingen een 
valabele klimaatoptie zou worden. 

Marginale kosten van HE (België, bij een emissiedoelstelling van –13%)9 

 

Deze conclusie is consistent met de bevindingen van soortgelijke berekeningen in andere 
landen die aantonen dat op dit moment veel energiebesparende maatregelen vanuit effici-
entie-overwegingen het interessantst zijn, en dat veel HE-opties hoge tot zeer hoge kosten 
per eenheid CO2-emissiereductie hebben.  

Dat betekent dat vanuit het oogpunt van een effectief en kosteneffectief klimaatbeleid en op 
korte termijn (zie tevens de beperkingen van analyses op basis van marginale kostencurves 
uitgelegd in deel 1, hoofdstuk 2) veel HE-maatregelen minder aangewezen zijn, en op korte 
termijn de prioriteit veel meer zou moeten gaan naar energiebesparing10. Voor de bestrijding 
van klimaatverandering is het belangrijk dat zo snel mogelijk zoveel mogelijk emissies wor-
den gereduceerd, ongeacht de gebruikte technologie.  

Te weinig aandacht voor vergroening fossiele installaties 

De netto-impact van de inzet van hernieuwbare energie op de CO2-emissies hangt in sterke 
mate af van de (netto)koolstofintensiteit van de gekozen hernieuwbare energietechnologie, 
de koolstofintensiteit van de vervangen installaties en de manier waarop het intermittent 

                                                

8
 Nieuwsbrief Milieu & Economie, jaargang 23, nummer1, februari 2009. Hernieuwbare energie en klimaatdoel-

stellingen in België. VITO en CES KULeuven 
9
 Nieuwsbrief Milieu & Economie, jaargang 23, nummer1, februari 2009. Hernieuwbare energie en klimaatdoel-

stellingen in België. VITO en CES KULeuven 
10

 Een voorbeeld op micro-niveau: Vibe waarschuwt dat de PV-systemen niet echt resulteren in grote energiebe-
sparingen. Door 500 euro te investeren in een PV-systeem spaar je 75 kilowattuur (kwh) per jaar uit. Door het-
zelfde bedrag te besteden aan een nieuwe diepvriezer, reduceer je het stroomverbruik met 500 kwh en wanneer 
je het in dakisolatie stopt, loopt dat op tot 4.000 kwh. De Standaard, 21/04/2008. Zonnepanelen risicoloze beleg-

ging. 
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karakter van bepaalde hernieuwbare energiebronnen wordt opgevangen. Modelmatige be-
rekeningen die rekening houden met gehele energiesysteem zijn nodig om een deze netto-
impact te berekenen. 

Fossiele productie-eenheden voor elektriciteitsopwekking zullen wellicht nog enige tijd nodig 
blijven om de overschakeling naar hernieuwbare energie te kunnen realiseren. Hernieuwba-
re energie kan immers op korte termijn niet het volledige fossiele productiepark vervangen 
en fossiele eenheden bieden ten opzichte van nucleaire eenheden vaak het voordeel dat ze 
het intermittent karakter van hernieuwbare energie kunnen ondervangen. Stakeholders ge-
ven bovendien aan dat er onvoldoende balancing-capaciteit is in België en dat dit een barri-
ère vormt voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie11. Balancing-capaciteit kan on-
dermeer verwijzen naar pompcentrales of flexibile elektriciteitscentrales die het intermittent 
karakter van hernieuwbare energie kunnen opvangen, of naar de uitbouw van zgn. smart 
grids en van zgn. super grids (zie deel 1, hoofdstuk 2).  

Dat impliceert dat ook investeringen in de verbetering van fossiele technologie nog steeds 
belangrijk kunnen zijn of zelfs noodzakelijk voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie 
en voor het vermijden van extra CO2-emissies naarmate het aandeel van HE in het elektrici-
teitspark toeneemt (zie deel 1, hoofdstuk 4).  

Er lijkt in dat verband in Vlaanderen weinig aandacht te zijn voor de toekomstige rol en ver-
groening van de fossiele installaties, en voor de flexibilisering van het conventionele elektri-
citeitsproductiepark. Nieuwe investeringen in schonere of in vergroende fossiele installaties 
worden soms a priori als onwenselijk beschouwd, zonder duidelijke visie van de toekomsti-
ge rol van fossiele installaties in het elektriciteitspark of onderzoek naar mogelijke rand-
voorwaarden (bv. inzake lokale emissiegrenswaarden), en zonder zich rekenschap te geven 
van de mogelijke sociaal-economische baten in het licht van de situatie op de wereldener-
giemarkt (zie deel 1, hoofdstuk 2). Deze boodschap neemt niet weg dat het langere termijn 
einddoel van een koolstofarme samenleving en maximale inzet van hernieuwbare energie-
bronnen gevrijwaard moeten zijn en blijven.  

3.2. Afval en luchtemissies 

Luchtemissies  

De (niet-broeikasgas)emissies afkomstig van het fossiele brandstofverbruik, die vermeden 
kunnen worden door de inzet van hernieuwbare energie, zijn voor Vlaanderen niet afzonder-
lijk bekend. Daarom worden hierna de emissies van de elektriciteits- en warmtesector in 
Vlaanderen als benaderingswijze gebruikt (zie figuur). Daarbij valt op dat de verzurende 
emissies en de emissies van precursoren van troposferisch ozon in deze sector sterk daal-
den. Deze dalingen worden evenwel vooral toegeschreven aan specifieke maatregelen ter-
zake zoals de daling van het zwavelgehalte in brandstoffen en milieubeleidsovereenkomst 
met elektriciteitssector, en in mindere aan de inzet van hernieuwbare energiebronnen12.  

                                                

11
 http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/renewables/2010_non_cost_barriers.pdf 

12
 MIRA T, Milieurapport. www.milieurapport.be. http://www.milieurapport.be/nl/feiten-cijfers/MIRA-

T/sectoren/energiesector/emissies-naar-lucht-door-de-
energiesec-
sec-
tor/Emissie%20van%20verzurende%20stoffen%20(SO2,%20NOx,%20NH3)%20door%20de%20energiesector/ 

http://www.milieurapport.be/
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Evolutie van emissies door de elektriciteits- en warmteproductiesector (2000-2008)13 

 

Ook het netto-effect van de inzet van hernieuwbare energie op de luchtemissies in Vlaande-
ren is nog niet grondig in kaart gebracht. In 2010 zou er wel een studie zijn opgestart in op-
dracht van het VEA (en uitgevoerd door VITO – 3 E) om gedetailleerd te kijken naar de 
emissies van de verschillende hernieuwbare-energie-technologieën14. Het netto-effect is 
wellicht positief, maar er zijn indicaties dat het netto-effect beperkt is of zelfs negatief kan 
zijn voor NOx-emissies. Een partiële analyse uit 200215 geeft aan dat volgens een „groen 
scenario‟, waarin de doelstellingen inzake hernieuwbare energie en WKK worden gehaald, 
de NOx-emissies toenemen ten opzichte van het referentiescenario. Ook zou de toenemen-
de inzet van WKK installaties een negatieve invloed hebben op de VOS-emissies.  

Emissieprognoses 2010 in diverse scenario’s (België)16 

 Referentiescenario 
Groen scenario 
(realisatie HE- en WKK-doelstellingen) 

NOx kton 30,0 30,5 

SO2 kton 34,1 33,2 

Stof kton 2,2 2,11 

Zware metalen ton 5,77 5,62 

 

Zoals in deel 1, hoofdstuk 2 aangegeven, kunnen HE-maatregelen helpen om de luchtemis-
sies te reduceren, maar als dergelijke emissies vervat zitten in caps worden de facto alle 
bijkomende initiatieven om emissies te reduceren van hun feitelijke effectiviteit beroofd. 
Concreet voor Vlaanderen zijn caps relevant die gelden op 31 december 2013 voor de elek-
triciteitssector17, de chemische industrie18 en de glasindustrie19. Doorgaans zijn de kosten 
van hernieuwbare energie als emissiereductiemaatregel erg hoog in vergelijking met andere 
milieumaatregelen (zie deel 1, hoofdstuk 2). 

                                                

13
 MIRA T, Milieurapport. www.milieurapport.be.  

14
 Freya Van Den Bossche. Antwoord op vraag nr. 112 van 4 februari 2010 van Dirk Van Mechelen 

15
 (2002) Evaluatie van het reductiepotentieel voor diverse polluenten naar het compartiment lucht voor elektrici-

teitsproductie in Vlaanderen Eindrapport Jan Duerinck, Erwin Cornelis, Hendrik Van Rompaey. Studie uitgevoerd 
in opdracht van Aminal. 2002/IMS/R/067 
16

 (2002) Evaluatie van het reductiepotentieel voor diverse polluenten naar het compartiment lucht voor elektrici-
teitsproductie in Vlaanderen Eindrapport Jan Duerinck, Erwin Cornelis, Hendrik Van Rompaey. Studie uitgevoerd 
in opdracht van Aminal. 2002/IMS/R/067 
17

 Milieubeleidsovereenkomst over de vermindering van SO2- en NOX-emissies afkomstig van installaties van 
elektriciteitsproducenten 
18

 Milieubeleidsovereenkomst met essenscia V.Z.W. betreffende de reductie van de NOx-emissies van haar 
leden in Vlaanderen (loopt tot 31/12/2013).  
19

 Milieubeleidsovereenkomst met het Verbond van de Glasindustrie vzw betreffende de reductie van de NOx-
emissies van haar leden in Vlaanderen 
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Afvalverbranding voor energierecuperatie versus recyclage 

Het Europese en Vlaamse beleidskader stimuleert afvalverbranding met het oog op de 
energierecuperatie, waardoor afvalstromen worden afgeleid van recuperatiedoeleinden. Dat 
houdt ook verband met de discussie over materialen- en grondstoffenbeleid (zie ook hoofd-
stuk 3). 

OVAM heeft terzake vastgesteld dat het afleveren van groenestroomcertificaten voor de 
productie van groene stroom via verbranden van biomassa-afval voor een ander evenwicht 
zorgt in de markt ten nadele van recuperatie20. 

Voor de verwerking van afvalstoffen hanteert OVAM de afvalverwerkingshiërarchie als uit-
gangspunt. Daarbij zijn win-win situaties haalbaar door geïntegreerde projecten zoals ver-
gistingsprocessen waarbij zowel energie (methaan) als grondstoffen (compost) worden ge-
produceerd en energieopwekking gebaseerd op reststromen van recyclagestromen, waarbij 
de vrijgekomen energie wordt aangewend bij het geschikt maken van een afvalstof voor 
recyclage. Afwijkingen van de verwerkingshiërarchie zijn mogelijk aangezien sommige af-
valstoffen minder geschikt zijn voor recyclage en energetisch verwerkt kunnen worden. Or-
ganisch afbreekbare afvalstoffen mogen niet meer gestort worden, maar worden energe-
tisch gevaloriseerd. De huidige stortplaatsen zijn meestal wel uitgerust met opvang voor 
methaan en energierecuperatie, maar de methaanwinning via vergisting is stukken perfor-
manter dan via rottingsprocessen in een stortlichaam.  

Capaciteit en energetisch rendement afvalverbrandingsinstallaties 

OVAM schat dat er aan aanbodzijde ca. 1.755.000 ton te verwerken brandbaar afval is. Aan 
de verwerkingszijde was er in Vlaanderen ongeveer 1.750.000 ton capaciteit anno 200921. 
Tot 2008 was er ondercapaciteit bij de Vlaamse verbrandingsinstallaties. In 2009 is er bij-
komende verbrandingscapaciteit (Electrawinds, Stora Enso (vanaf 2010)) en mechanische 
voorbehandeling (Gielen, Shanks, Veolia,…) geïnstalleerd. 

Op korte termijn wenst OVAM geen uitbreiding voor het vergunnen van bijkomende ver-
brandingscapaciteit en wil OVAM dat de Vlaamse verbrandingsmarkt evolueert naar een 
geheel van zo performant mogelijke installaties met een optimaal energetisch rendement die 
ook complexere stromen kunnen verwerken die momenteel niet of moeilijk verbrand kunnen 
worden. Men beoogt optimalisatie van bestaande en realisatie van nieuwe ecologisch en 
economisch verantwoorde installaties. 

Wanneer afval verbrand wordt, is het rendement van de conversie afhankelijk van de instal-
latie waarin het verbrand wordt. De OVAM hanteert daarbij een reeks uitgangspunten (zie 
kader). 

Uitgangspunten OVAM inzake afvalverbrandingsinstallaties en energieconversie 

 De voorkeur moet gaan naar (in volgorde van dalende belang): 1) WKK, 2) hoge druk stoom 
of hoogwaardige warmtetoepassing, 3) elektriciteitsproductie. Voor nieuwe installaties moet 
deze benadering volgens OVAM een belangrijke rol spelen in het vergunningenbeleid. Het 
uitwerken van een ondersteuningssysteem voor productie van groene warmte moet bijdragen 
tot realisatie van meer efficiënte energiecentrales . 

 Omwille van aard en samenstelling van afvalstoffen wordt er een onderscheid gemaakt tus-
sen "propere biomassa", "vervuilde biomassa" en "al dan niet gemengde afvalstoffen".  Het 
omzettingspotentieel van de aanwezige energie in de grondstof hangt immers vaak af van de 
samenstelling van de grondstof. Om de energetische conversie van de afvalstof-
fen/grondstoffen te verhogen is het aangewezen om de verbranding van deze materialen in 

                                                

20
 OVAM. Voortgangsrapportage 2008-2009 uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval 

21
 Beleidsvisie eindverwerkingscapaciteit en heffingen. OVAM 
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„dedicated‟ installaties uit te voeren en niet samen te verwerken in één installatie. Dergelijke 
„volwaardige‟ biomassacentrales hebben ook een groter draagvlak in de maatschappij en 
kunnen dus makkelijker worden ingeplant daar waar er energie onder de vorm van warmte of 
stoom nodig is (o.a. nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen). In dat kader is er ook een 
verband met de selectieve inzameling en sortering van biomassa om zo een materiaalstroom 
te creëren die ofwel kan worden gerecycleerd, ofwel met een maximaal rendement energe-
tisch kan worden gevaloriseerd. 

 De inplanting van eventuele nieuwe installaties moet steeds bekeken worden in functie van 
de afzet van de energie22. Er moet nagegaan worden welke regio‟s een hoge potentie hebben 
om de energie te kunnen valoriseren. Aandacht zal onder andere moeten gaan naar de m o-
gelijkheid voor industriële symbiose. Tevens zal hierbij afstemming met “ruimtelijk beleid” 
moeten plaatsvinden om voldoende valorisatiekansen te kunnen bieden. 

 De algemene efficiëntie van een energieconversieproject hangt ook af van de herkomst van 
de brandstoffen. Daarom is de maximalisering van de beschikbaarheid en het gebruik van l o-
kaal voorradige biomassa binnen het geldende afval- en materialenbeleid belangrijk. Het ge-
bruik van lokaal beschikbare biomassa vergroot ook het draagvlak voor een plaatselijk ener-
gieconversieproject. 

 

Om een gedeelde visie uit te werken over welke bijdrage afval kan leveren aan het energie-
beleid, wat de optimale capaciteit is voor energie-opwekking op basis van brandstoffen en 
wat de daarin de optimale aanwending van warmte is, is samenwerking vereist tussen 
OVAM, VEA en LNE. VITO zou een studie uitvoeren ter voorbereiding en onderbouwing van 
deze visievorming.  

Verder kan worden gewezen op de onduidelijkheden en vragen die er zijn bij de berekenin-
gen van en de controle op het aandeel biomassa dat in aanmerking wordt genomen voor 
het toekennen van de certificaten. Specifiek voor huishoudelijk restafval is dit aandeel her-
nieuwbaar vandaag vastgelegd in de regelgeving (op 47,78%). Dit aandeel zou geregeld 
geëvalueerd moeten worden (zie ook deel 3, hoofdstuk 1). 

Export van schaarse biomassa-afval en andere afvalstromen 

Momenteel is de prijszetting in het buitenland gevoelig lager in vergelijking met Vlaanderen, 
waardoor er in eerste instantie een aanzuigeffect vanuit het buitenland optreedt. Voor hoog-
calorische fracties (ook van huishoudelijke oorsprong) is er een vrije markt. Sorteerbedrijven 
worden dan ook in toenemende mate door buitenlandse installaties gecontacteerd om be-
drijfsafval te exporteren. Meer houtachtige fracties gaan in de richting van energetische va-
lorisatie (verbranding) van biomassa, in en buiten Vlaanderen. Het risico bestaat dat de hou-
terige structuurmaterialen verdwijnen, en enkel nog de natte stromen (maaisel...) zullen 
overblijven voor compostering, met negatieve effecten naar geurhinder, kostprijsverhoging, 
compostkwaliteit... 

Ondanks de schaarste aan lokale biomassabronnen en de aanzienlijke invoerbehoefte (zie 
verder onder bevoorradingszekerheid) voert Vlaanderen biomassa-afval uit voor energeti-
sche valorisatie elders (zie tabel). Dat is vanuit milieuoogpunt minder wenselijk omdat valo-
risatie dichter bij de bron transportemissies kan vermijden. De oorzaken van de biomassa-
afvalexport uit Vlaanderen zijn divers. 

Ten eerste gelden er in Vlaanderen een aantal verbrandingsverboden die de recyclage van 
bepaalde afvalstromen beogen. Maar omdat er in buurlanden geen gelijkaardige verboden 
gelden, worden sommige van deze stromen uitgevoerd voor energetische valorisatie elders 

                                                

22 Hierbij kan opgemerkt worden dat niet enkel de afzet van energie maar ook de aanvoer best onderdeel zou 
uitmaken van het afwegingskader. Dat lijtk nu niet het geval. 
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(bv. dierlijk afval voor energieproductie)23. Er zijn recent wel enkele versoepelingen op de 
verbrandingsverboden doorgevoerd om dit te vermijden. Het is niet duidelijk In welke mate 
leiden de versoepelingen van de verbrandingsverboden hebben geleid tot een verminderde 
uitvoer van biomassa-afval. 

Ten tweede zijn er in België tot dusver weinig stimuli voor de productie van biodiesel. Om 
die reden worden aanzienlijke hoeveelheden dierlijk afval en gebruikte frituurvetten en –
oliën. uitgevoerd voor de biodieselproductie elders. 

Daarnaast wordt er ook slib uitgevoerd, o.a. voor coverbranding elders, voor gebruik in de 
Waalse of Luxemburgse cementindustrie of in de Duitse vergistings- en composteringsin-
stallaties. De vraag is waarom het interessanter is deze stromen naar het buitenland te ex-
porteren, terwijl er ook in de eigen regio een grote behoefte aan deze stromen bestaat. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor voedingsslib en RWZI-slib. 

Biomassa-afvalstromen in Vlaanderen (2008 in ton)24 

 productie Import Export naar 
HE  

Verbran
bran-
ding 

Vergis-
ting  

Groenafval       

Groenafval bedrijven 280.756  23.864    

Groenafval huishoudens 519.934      

GFT-afval 95.949      

GFVO (frituurvet en –oliën)- huishoudelijk 5825  4.310 1106 1106  

GFVO bedr. 10.325  9.395 884 884  

Houtafval 15      

Dierlijk afval       

Dierlijk cat 1 en 2vet    21.951   

Dierlijk vet cat 3 116.000   618 618  

Dierlijk cat 1 en 2 meel    62.106   

Dierlijk cat 3 meel       

Slib       

Voedingsslib 29765 11.783 8.609  600 6090 

Ontinktingsslib 124.800    117000  

Textielslib 4.800    4371  

RWZIslib 107.600 14.602 20.436  39768 54312 

Andere       

Hout particulieren 251.400      

Pellets  400.000     

 

Duurzaamheid biomassa 

Gezien het belangrijke huidige aandeel van biomassa in de HE-productie en de blijvend 
grote bijdrage die verschillende scenario‟s aangeven voor de toekomst, dringen duurzaam-
heidscriteria voor de inzet van (geïmporteerde) biomassa zich op. De ingezette hoeveelhe-
den biomassa overstijgen immers de inlandse beschikbaarheid ervan voor energiedoelein-
den (zie verder), en kunnen een bedreiging vormen voor voedselvoorziening, 
biodiversiteit… 

Er is in uitvoering van de Europese HE-Richtlijn een (ontwerp)decreet en besluit met duur-

zaamheidscriteria voor vloeibare biomassa en hebben in hoofdzaak betrekking op directe 

                                                

23
 Export van 3,6 ton dierlijk afval in 2005 voor elektriciteitsprodcutie, verwijzend naar biomassa inventaris 2006-

2007 IEA BIOENERGY – TASK40. Sustainable International Bioenergy Trade. Securing Supply and Demand. 
Country report Belgium. R. Guisson (VITO), D. Marchal (CRA-W). December 2008 (DRAFT).  
24

 OVAM (2010) Inventarisatie Biomassa 2007-2009 (deel 2009). Gegevens zijn onvolledig en niet erg betrouw-
baar (exportcijfers voor Belgische stromen werden bv; op Vlaamse stromen toegepast bij gebrek aan andere 
gegevens).  
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milieueffecten. Indirecte effecten op milieu, sociaal en economisch vlak zoals indirecte 

emissies en andere milieu- en natuureffecten, verschuivingen in landgebruik, impact op 

voedsel- en grondstoffenprijzen worden (nog) niet meegenomen in de criteria. De problema-

tiek van de indirecte effecten is de laatste maanden veelvuldig aan de kaak gesteld door 

verscheidene studies terzake. Ook voor vaste biomassa zijn duurzaamheidscriteria nodig25. 

De basistromen zijn overigens soms dezelfde. Het debat wordt op dit ogenblik op Europees 

niveau gevoerd26. Dat betekent dat de kans reëel is dat de huidige criteria zullen worden 

aangevuld. De invulling daarvan past in het algemene debat over de vraag welke hernieuw-

bare energiebronnen-, technologieën en -toepassingen in de toekomst ondersteuning ver-

dienen in het licht van duurzaamheidsaspecten in brede zin, en over de vraag hoe die on-

dersteuning er vervolgens best uitziet27. 

Afvalfase zonnepanelen  

Voor zonnepanelen is er een uitzondering toegestaan op de RoHS-richtlijn (Restriction of 

Hazardous Substances) die gevaarlijke stoffen (kwik, lood, cadmium, …) uit elektrische en 

elektronische toestellen moet weren. Zonnepanelen die cadmiumhoudende metalen bevat-

ten worden van die beperking vrijgesteld. Gevaarlijke materialen mogen ook gebruikt wor-

den in de productie van tweede generatie zonnepanelen. De cadmiumlegering die in tweede 

generatie zonnepanelen wordt gebruikt, kan in de afvalfase voor problemen zorgen. Verdere 

preventie en recyclagenetwerken om de panelen in te zamelen en te recycleren zullen in 

toenemende mate nodig zijn28. 

3.3. Andere milieu-en risico-aspecten 

Synergieën tussen HE, bodemsanering en stortplaatsen 

Een MIP-gesubsidieerde project (zie deel 2, hoofdstuk 4) bekijkt de mogelijkheden om via 
de teelt van energiegewassen bij te dragen aan de sanering van verontreinigde terreinen en 
tegelijkertijd het verlies door braakliggen van deze gronden te voorkomen. Er zijn ook al 
concrete projecten. Zo is Eneco betrokken bij de productie van energiehout op cadmium-
gronden in Lommel. De plaatsing van zonnepanelen kan gebeuren op oude stortplaatsen. 
Dat gebeurt in Vlaanderen concreet in o.a. in Moen (Zuid West-Vlaanderen) en Lier (Ant-
werpen)29. Er wordt ook gewerkt aan zonneparken op gesaneerde terreinen. Zo krijgt Zelza-
te naar verluidt een zonne-energiepark van 44 hectare, op de Terra Nova-site, die eerst ge-
saneerd moet worden30. De energie is bedoeld voor het net en voor het bedrijventerreinen 
dat op dezelfde site komt. 

                                                

25 Zie het gezamenlijke advies van SERV en Minaraad van Advies van 26 januari 2011 / 3 februari 2011 over de 
omzetting van de EU-richtlijn hernieuwbare energie. 
26

 De Europese Commissie liet verschillende studies uitvoeren en publiceerde recent een ILUC rapport met de 
mededeling dat er tegen midden 2011 – na verdere analyses door de Commissie – een voorstel zal geformu-
leerd worden om deze problematiek aan te pakken 
27

 Zie SERV. Advies van 1 december over de aanpassing van de groenestroom- en warmtekracht-
certificatensystemen (regeringsamendement programmadecreet 2011), p. 8, alinea 2.3, eerste bemerking. 
28

 Solar zonder Grenzen is een uniek project dat niet enkel daadwerkelijk het leven verbetert en menswaardiger 
maakt van vele mensen in derde wereldlanden, maar ook de toenemende milieuproblematiek aanpakt. Daarbo-
venop wordt dit alles gerealiseerd met gerecycleerde zonnepanelen uit de Belgische industrie, waardoor het 
toekomstig afvalprobleem van zonnepanelen al wordt aangepakt van voor het zich stelt. Enfinity-
http://www.enfinity.be/NL/solar_zonder_grenzen 
29

 A&M Magazine, jaargang 2010, nr. 3. Verslag fietstocht Zuid West-Vlaanderen.  
30

 De Zondag, 26/09/2010. Grootste zonnepark telt 44 hectare. www.terranovazelzate.be  

http://www.terranovazelzate.be/
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Andere milieu en risico-aspecten 

Tot slot zijn er nog andere aspecten of secundaire baten verbonden aan (bepaalde) HE-

technologiëen. Relevant zijn zeker de lagere veiligheidsrisico‟s, zeker in vergelijking met 

sommige conventionele energietechnologieën zoals kernenergie.  

 

4. Baten voor energiebevoorradingzekerheid 

4.1. Afhankelijkheid van conventionele energiebronnen 

HE weinig impact op olieafhankelijkheid en verhoogt op KT gasafhankelijkheid  

De eindigheid van de niet-HE-bronnen en de onzekerheid over de beschikbare en benodig-
de timing voor een overschakeling op HE-bronnen, dwingen tot een energietransitie met het 
oog op de verbetering van de energiebevoorradingszekerheid van Vlaanderen (liefst binnen 
een Europees of bovenlokaal perspectief). 

Indien men met de inzet van HE de afhankelijkheid van eindige energievoorraden wil ver-
kleinen, moet men focussen op de energiebronnen die het eerst uitgeput zullen raken, met 
name in eerste instantie olie en in tweede instantie gas. Op dit moment focust het her-
nieuwbare energiebeleid vooral op de elektriciteitsopwekking (in het geel in onderstaande 
figuur), terwijl het aandeel petroleum verbruikt in de elektriciteits- en warmteproductie be-
perkt is. 

Hoewel de inzet op hernieuwbare energiebronnen bij de elektriciteitsproductie op korte ter-
mijn in de plaats lijkt te komen van gasgestookte centrales, zou de introductie van her-
nieuwbare energiebronnen op langere termijn de afhankelijkheid van gas kunnen verhogen 
wanneer gascentrales ingezet worden om het intermittent karakter van de hernieuwbare 
energiebronnen op te vangen. 

Energiebalans Vlaanderen 200831 

 

                                                

31
 K. Aernouts, K. Jespers, S. Vangeel, (2010) Eindrapport Energiebalans Vlaanderen 2008. VITO. Juli 2010 
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HE zorgt voor relatief minder brandstofuitgaven, maar ze stijgen door hoger verbruik 

Door de energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen zal België relatief minder fos-
siele brandstoffen moeten invoeren. Het effect op de importafhankelijkheid is echter beperkt. 
Het Federaal Planbureau32 berekende dat bij een 20%-aandeel hernieuwbare energie in de 
energievoorziening België tegen 2020 9% minder fossiele brandstoffen zou invoeren ten 
opzichte van het BAU-scenario, hetgeen een besparing van zo'n 1,2 miljard euro zou bete-
kenen per jaar. De inzet van HE leidt in het vooropgestelde scenario vooral tot minder in-
voer van olie. De inzet van hernieuwbare energiebronnen kan evenwel de absolute afhanke-
lijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen niet verminderen ten opzichte van 2005. De 
invoer van aardgas en steenkool zal nog steeds hoger zijn dan in 2005 en de verminderde 
olie-import kan dat niet compenseren. Ook de absolute fossiele brandstofuitgaven zullen 
wellicht hoger zijn dan in 200533 

Import brandstoffen in België (BAU en implementatie klimaatpakket) 

 

4.2. Afhankelijkheid van import van hernieuwbare energie 

Import van HE-elektriciteit van buiten Vlaanderen 

Het HE-potentieel op Vlaams grondgebied is relatief beperkt, waardoor we wellicht zelfs op 
langere termijn in belangrijke mate beroep zullen moeten kunnen doen op offshore wind-
energie in het Belgische continentaal plat en op import van hernieuwbare energie opgewekt 
of geproduceerd buiten België. Het gaat dan bijvoorbeeld over de invoer van groene stroom 
uit andere landen met een groter HE-potentieel zoals Noorwegen, uit de ontwikkeling van de 
Noordzeering, of van grote zonnecentrales in Zuid-Europa of Noord-Afrika. 

Grote afhankelijkheid van ingevoerde biomassa 

Vanuit het oogpunt van bevoorradingszekerheid is het belangrijk of de benodigde biomassa 
voor de hernieuwbare energieproductie lokaal geproduceerd wordt of niet. Hiervoor zijn sta-

                                                

32
 Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017. 

http://www.plan.fgov.be/publications/Publication_det.php?lang=nl&TM=30&IS=63&KeyPub=884 Federal Plan-
ning Bureau, http://www.plan.be, WORKING PAPER 16-09, EU Energy/Climate package and energy supply 
security in Belgium, December 2009, Danielle Devogelaer, Dominique Gusbin 
33

 Hernieuwbare energiebronnen werden tot nu toe aangewend om de energieproductie verder uit te breiden, 
niet om ze te verduurzamen. […] Het aandeel van hernieuwbare energie in de totale elektriciteitsproductie stijgt. 
Maar dat zet weinig zoden aan de dijk zolang ook de totale elektriciteitsproductie blijft stijgen. We stoken nog 
altijd ieder jaar meer fossiele brandstoffen op. Hernieuwbare energiebronnen vervangen geen steenkool-, olie- of 
gascentrales, ze vangen slechts (gedeeltelijk) het steeds groeiende energieverbruik op. Kris De Decker, 
http://www.lowtechmagazine.be/2009/11/evolutie-duurzame-energie.html, 12/11/2009, Zo lossen we de energie-
crisis (nooit) op.  
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tistieken nodig over de aard en de oorsprong van de aangewende biomassa voor de ver-
schillende hernieuwbare energie-toepassingen. De beschikbare gegevens zijn echter niet 
volledig34. OVAM maakt weliswaar jaarlijks sinds 2005 een biomassa-inventaris van biomas-
sa-afvalstromen, maar heeft alleen zicht op biomassa-afvalstromen die zich op de zoge-
naamde oranje lijst bevinden35. Het merendeel van de biomassa-afvalstromen kan evenwel 
volgens de „groene lijst procedure‟ in- en uitgevoerd worden en zijn grotendeels onbekend. 
Bovendien zijn de gegevens over de energetische valorisatie van de diverse stromen erg 
beperkt.  

Het is op basis van de beperkte beschikbare gegevens wel duidelijk dat Vlaanderen niet in 
staat is gebleken om in zijn eigen behoeften aan biomassa te voorzien. De promotie van 
hernieuwbare energie zorgde in 2008 voor een substantiële import van biomassa. 69% van 
de Vlaamse behoefte aan biomassa (in ton) van verbrandingsinstallaties werd in 2008 door 
import ingevuld (zie figuur). Het gaat vooral over houtpellets en olijfpulp voor de bijstook in 
steenkoolcentrales en in biomassacentrales. Verder worden ook vloeibare biomassastro-
men ingevoerd zoals plantaardige en dierlijke vetten. Voor vergisting en andere energietoe-
passingen van biomassa zijn geen afzonderlijke gegevens beschikbaar. Volgens VEA zou 
de totale biomassa-importafhankelijkheid in 2008 31% bedragen, uitgedrukt in PJ36. 

Vlaanderen voert 69% van de biomassa voor verbranding in37 

 

Men verwacht dat in 2020 de vraag naar biomassa in Vlaanderen het aanbod nog sterker 
zal overtreffen (zie figuur). Daardoor zal in de toekomst bijkomende invoer van biomassa 
nodig zijn om een verhoogd aandeel hernieuwbare energie te kunnen realiseren (cf. supra). 
Naar schatting zou Vlaanderen de biomassa-import tegen 2020 moeten verzevenvoudigen 
tot 70 PJ of 1,7 Mtoe. De biomassa-importafhankelijkheid zou daarmee stijgen van 31% in 
2008 naar 58% in 2020. Deze biomassa-import zou ongeveer 258,4 miljoen euro per jaar 

                                                

34
 In het eindrapport van VITO „Hernieuwbare warmte uit biomassa in Vlaanderen van N. Devriendt, K. Briffaerts, 

B. Lemmens, J. Theunis, G. Vekemans uit 2004 worden import en export bijvoorbeeld niet expliciet in beschou-
wing genomen.  
35

 EG N°259/93 
36

 VEA-nieuwsbrief januari 2010 verwijzend naar het PRO-scenario in de VITO. Benodigde import in 2020:70 PJ 
(=1,7 Mtoe), omgerekend aan de kostprijs per Mtoe zoals die volgt uit de studie van het planbureau.  
37

 IEA BIOENERGY – TASK40 Sustainable International Bioenergy. Trade Securing Supply and Demand. Coun-
try report Belgium. R. GUISSON (VITO) & D. MARCHAL (CRA-W) (2009); op basis van cijfers van OVAM 
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kosten38. Verder moet ook de import van elders geproduceerde biobrandstoffen in beschou-
wing worden genomen.  

Op Belgisch niveau zou het volgens het Planbureau gaan over de import van 2,5 Mtoe bio-
massa, hetgeen 380 miljoen zou euro kosten. Daarmee wegen de kosten van de import van 
biomassa volgens het Planbureau op tegen de uitgespaarde kosten voor import van fossiele 
brandstoffen. Zo zou de inzet op hernieuwbare energie de netto-uitgaven voor import van 
brandstoffen 0,8 miljard euro verlagen ten opzichte van het BAU-scenario. Daarbij moet wel 
worden opgemerkt dat ook andere Europese landen in toenemende mate rekenen op bio-
massa-import om de HE-doelstellingen te realiseren, hetgeen de druk op de internationale 
biomassamarkt en de biomassaprijzen zal verhogen. Hierbij is nog geen rekening gehouden 
met de behoefte aan biomassa voor andere industriële processen (bv. in de chemie). 

Beschikbare en benodigde biomassa voor de HE-productie39 

 

De lokale biomassabronnen zijn vooral biomassa-afvalstromen. Immers, Vlaanderen heeft 
door zijn beperkte beschikbare oppervlakte en de lage bebossingsgraad, slechts een be-
perkt potentieel voor biomassa uit land- en bosbouw40. Het ruimtebeslag dat samengaat met 
de inzet van hernieuwbare energie en in het bijzonder met energieteelten, beperkt de bin-
nenlandse mogelijkheden voor Vlaanderen inzake HE zeer sterk.  

Voor de toepassing van bio-energie bijvoorbeeld en de energieteelten in het bijzonder zou in 
Vlaanderen slechts 5 tot 10% van de landbouwoppervlakte ingezet kunnen worden41. Daar-
door zou slechts 20.000 tot 50.000 ha beschikbaar zou zijn voor energiegewassen (waarvan 
slechts 3.000 ha braakland). Om 6% van de elektriciteitsvoorziening te verzorgen met bio-
massa die in eigen land is geteeld42 zou echter 50 tot 57% van de Vlaamse cultuurgrond 
nodig zijn. Om 12% van de transportbrandstoffen binnen Vlaanderen te winnen uit koolzaad 
en graan (VITO-Pro-scenario 2020) is ruim 900.000 ha nodig. Dat is meer dan alle cultuur-
grond samen. 

                                                

38
 VEA-nieuwsbrief januari 2010 verwijzend naar het PRO-scenario in de VITO. Benodigde import in 2020:70 PJ 

(=1,7 Mtoe), omgerekend aan de kostprijs per Mtoe zoals die volgt uit de studie van het planbureau.  
39

 IEA BIOENERGY – TASK40. Sustainable International Bioenergy Trade. Securing Supply and Demand. 
Country report Belgium. R. Guisson (VITO), D. Marchal (CRA-W) December 2008 (DRAFT) 
40

 IEA BIOENERGY – TASK40.  
41

 Briffaerts (2009). Prognoses voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling tot 2020. VITO 
42

 (2003) Energiegewassen in de Vlaamse landbouwsector. Visi García Cidad, Erik Mathijs, Frank Nevens, Dirk 
Reheul 
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Onvoldoende ruimte voor eigen energieteelt biobrandstoffen (2009, prognose 2020)43 

 

Invoer van houtpellets 

Eén van de belangrijkste biomassa-importstromen zijn houtpellets. De vraag naar pellets is 
door de Belgische groenestroomcertificatensystemen sterk gestegen, vooral voor bijstook in 
elektriciteitsproductie, vooral in Vlaanderen44. Vlaanderen voert jaarlijks ongeveer 440.000 
ton in om zijn totale behoefte van 470.000 ton te dekken45. Slechts 6% van de in Vlaanderen 
verbruikte pellets werden in Vlaanderen geproduceerd. Daarmee behoort Vlaanderen sa-
men met Nederland en Denemarken tot de Europese regio‟s die voor hun pelletbehoefte het 
meest afhankelijk zijn van import (zie figuur). België importeert voor de elektriciteitsproductie 
houtpellets uit Duitsland, Scandinavië, Oost-Europa, Rusland en Oekraïne, Noord-Amerika, 
Zuid-Amerika, Azië en Zuid-Afrika46. 

                                                

43
 Bodemgebruik per gewest 2009, FOD Economie.  

VITO-PRO-scenario uit Briffaerts, e.a. (2009). Gaat uit van 233.764 TJ/jaar bioteelt (koolzaad) en 4.319 graan, 
naast lignocelluloses, pellets, houtafval, gebruikte oliën en vetten, biomassareststromen, … 
Bio-energie-opbrengst per ha gebaseerd op gegevens van Garcia Cidad (2003): 1 ha koolzaad levert 28 GJ/ha 
netto bruikbare energie (86 GJ/ha energie, via chemische conversie 49 GJ/ha bruikbare energie, verminderd met 
de geïnvesteerde energie 21 GJ/ha). Voor „graan‟ wordt kuilmaïs gebruikt: 1 ha levert 103 GJ netto bruikbare 
energie (10 keer meer dan 1 ha wintertarwe 10 GJ/ha netto bruikbare energie). 
44

 WIP Renewable Energies (2009) Development and promotion of a transparent European Pellets Market. 
Creation of a European real-time Pellets Atlas. Pellet market overview report.  
45

 http://www.eubia.org/uploads/media/VITO_Guisson.pdf The Flemish pellet market situation and its importance 
in realising the 2020 targets. Ruben Guisson (2009) VITO, Belgium. Powerpoint presentatie 
46

 EUbionet3. Solutions for biomass fuel market barriers and raw material availability. WP2-Biomass fuel trade in 
Europe. Country report: Belgium. N. Pieret. (2009) 
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Vlaanderen en België zijn grote pelletverbruikers, sterk afhankelijk van invoer47 

 

Pelletproductie en –verbruik in Europa, gesorteerd naar verbruik (ton, 2008)48 

 Productie Verbruik Export/import Productiecapaciteit 
Aantal pro-
ducenten 

Lokale productie/ 
verbruik (%) 

Zweden 1.405.000 1.850.000 -445.000 2.200.000 94 76% 

Denemarken 134.000 1.060.000 -926.000 313.000 12 13% 

België 325.000 920.000 -595.000 450.000 10 35% 

Nederland 120.000 913.500 -793.500 130.000 2 13% 

Duitsland 1.460.000 900.000 560.000 2.400.000 50 162% 

Italië 650.000 850.000 -200.000 750.000 75 76% 

Oostenrijk 626.000 509.000 117.000 1.006.000 25 123% 

Vlaanderen 30.000 470.000 -440.000   6% 

Frankrijk 240.000 200.000 40.000 1.391.800 60 120% 

UK 125.000 176.000 -51.000 218.000 15 71% 

Finland 373.000 149.200 223.800 680.000 19 250% 

Polen 340.200 120.000 220.200 674.200 21 284% 

Slovenië 154.000 112.000 42.000 185.000 4 138% 

Zwitserland 70.000 90.000 -20.000 171.000 14 78% 

Noorwegen 35.100 39.800 -4.700 164.000 8 88% 

Letland 379.000 39.000 340.000 743.600 15 972% 

Ierland 17.000 30.000 -13.000 77.500 2 57% 

Roemenië 114.000 25.000 89.000 260.000 21 456% 

Litouwen 120.000 20.000 100.000 152.600 6 600% 

Slovakije 117.000 17.550 99.450 142.000 14 667% 

Griekenland 27.800 11.100 16.700 87.000 5 250% 

Portugal 100.000 10.000 90.000 397.000 6 1000% 

Spanje 100.000 10.000 90.000 250.000 17 1000% 

Luxemburg 0 5.000 -5.000 0 0 0% 

Bulgarije 27.200 3.000 24.200 62.300 17 907% 

Tsjechië 27.000 3.000 24.000 78.000 12 900% 

Hongarije 5.000 1.000 4.000 5.000 7 500% 

Cyprus 0 0 0 0 0  

Estland 338.000  338.000 485.000 6  

Malta 0  0 0 0  

 

                                                

47
 Pellet markets: analysis, projections and policy recommendations. Presentatie Mr Filippo Vivarelli, ETA-

Florence Renewable Energies, Italy, 18° November 2009, Bruxelles.  
48

 Pellet markets: analysis, projections and policy recommendations. Presentatie Mr Filippo Vivarelli, ETA-
Florence Renewable Energies, Italy, 18° November 2009, Bruxelles. Voor Vlaanderen: 
http://www.eubia.org/uploads/media/VITO_Guisson.pdf The Flemish pellet market situation and its importance in 
realising the 2020 targets. Ruben Guisson (2009) VITO, Belgium. Powerpoint presentatie 
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De sterke vraag naar pellets is vooral afkomstig van Electrabel voor bijstook bij de elektrici-
teitsproductie. Electrabel zou in 2009 ongeveer 1 mio ton pellets verbruikt hebben en zou 
verwachten in 2014 3 mio ton pellets te gebruiken (in België). Om de bevoorrading te verze-
keren tekende Electrabel in 2009 een driejarenaankoopcontract met Plantation Energy Aus-
tralia voor € 39 miljoen49. Ook met het Canadese Bioenergy Corporation zou een contract 
voor de afname van 2,75 mio ton pellets gespreid over 10 jaar zijn afgesproken50. De ont-
wikkeling van dergelijke lange termijn contracten is samen met het zelf uitbouwen van de 
bevoorradingsketen een belangrijke manier voor elektriciteitsproducenten om de bevoorra-
dingszekerheid veilig te stellen51.  

De grote vraag naar pellets vanwege elektriciteitsproductie, de grotere internationale vraag 
en het gebrek aan voldoende productiecapaciteit, leidde tot stijgende pelletprijzen. Deze 
prijsstijging is ook voelbaar voor particuliere investeerders in pelletkachels en –ketels waar-
van de brandstofkosten afhankelijk van de prijsevolutie van pellets (zie figuur). De vraag is 
hoe de pelletprijzen in de toekomst zullen evolueren en hoe dat de brandstofkosten gaat 
beïnvloeden.  

Indicaties van prijzen voor houtpellets in België (levering aan particulieren)52 

 Prijs/ton (los geleverd, incl. BTW) Bron 

2005 150-190 53 

2006 120-180 54, 55 

2007 200-250 56 

2008 230-250 57 

2009 228 58 

2010 200 59 

 

4.3. Andere aspecten van bevoorradingszekerheid 

Andere aspecten van bevoorradingszekerheid worden hier niet meer herhaald. Er kan wor-
den verwezen naar deel 1, hoofdstuk 2 omdat hierover voor de Vlaamse situatie weinig of 
geen extra gegevens voor de evaluatie beschikbaar zijn die daar nog niet werden vermeld. 
 
 

                                                

49
 WIP Renewable Energies (2009) Development and promotion of a transparent European Pellets Market. 

Creation of a European real-time Pellets Atlas. Pellet market overview report.  
50

 http://www.express.be/sectors/nl/energy/electrabel-verwekt-energie-met-canadese-houtpellets/121819.htm 
Electrabel verwekt energie met Canadese houtpelletswoensdag 17 feb 2010 
http://pacificbioenergy.ca/product_pellets1.html; http://www.woodbiomass.com/news/wood/news/RISI-
ECONOMISTS-What-will-feed-Western-Europes-wood-biomass-hunger.html 
51

 ADEME (2009) Development and promotion of a transparent European Pellets Market. Creation of a Europe-
an real-time Pellets Atlas. Pellet market country report. BELGIUM 
52

 Geen prijsindicator beschikbaar 
53

 http://www.mortier-middelkerke.be/nl/?id=18&categorie=Pellets 
54

 http://www.ecobouwers.be/forum/post/terugverdientijd-pelletketel 
55

 www2.vlaanderen.be/.../landbouw_en_energie.pdf (2006) 
56

 http://62.213.199.228/forum/viewtopic.php?f=24&t=10335 
57

 Bond Beter Leefmilieu. Presentatie: Lokaal Kyotoprotocol. duurzaam lokaal energiebeleid. Provincie Vlaams 
Brabant. PIVO Asse. 29 mei en 3 juni 2008. Dirk Knapen. Projectmedewerker energie en klimaat. Wouter Flori-
zoone. Projectmedewerker mobiliteit 
58

 Leefmilieu Brussel, Verwarmen met houtpellets in Brussel? Het kan! (HE 07).  
59

 http://pellets.forummotion.com/afdeling-verkopers-f230/akties-pellets-t2470.htm?theme_id=127564 

http://www.express.be/sectors/nl/energy/electrabel-verwekt-energie-met-canadese-houtpellets/121819.htm
http://pacificbioenergy.ca/product_pellets1.html
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5. Baten voor economie en werkgelegenheid 

5.1. Welke baten voor economie en werkgelegenheid? 

Kosten worden gemotiveerd vanuit baten voor economie en werkgelegenheid 

In hoofdstuk 1 van deel 3 van dit rapport is gebleken dat de wijze waarop HE-technologiën 
worden ondersteund in Vlaanderen efficiëntiekosten heeft voor het behalen van de HE-
doelstellingen. De minimumprijzen boven de marktprijzen voor certificaten zorgen ervoor dat 
het Vlaamse groenestroomcertificatensysteem ook middelen alloceert aan momenteel nog 
(in vergelijking met andere HE-technologieën) dure technologieën zoals PV. Dat verhoogt 
de kosten voor het behalen van de HE-doelstellingen. 

Ondersteuning van dure technologieën kan – zoals reeds vermeld – verantwoord zijn indien 
daarmee ook andere doelstellingen worden beoogd dan meer hernieuwbare energie. Dat is 
expliciet het geval met de ondersteuning van PV in Vlaanderen: “De bedoeling van het certi-
ficatensysteem is om de onrendabele top voor elke vorm van hernieuwbare energie weg te 
werken, ook niet meer dan dat. Het betekent inderdaad dat vandaag subsidies voor zonne-
panelen duurder zijn dan het subsidiëren van windenergie. (…) We moeten eigen bedrijven 
in de markt zetten, want straks zijn die vormen van hernieuwbare energie even competitief 
als conventionele vormen van stroomopwekking. Als we er nu niet voor zorgen dat we eigen 
bedrijven hebben, ook in de sector van de zonnepalen en in de voorlopig nog duurdere 
vormen van hernieuwbare energie, dan missen we de boot. Vlaanderen mag dat niet 
doen”60. “Via systemen en markten die we creëren, via groenestroomcertificaten, via warm-
tekrachtkoppelingcertificaten, zorgen we ervoor dat die technologieën hier ook kunnen wor-
den toegepast, dat ze hier een eerste markt kunnen krijgen, dat ze op eigen benen kunnen 
leren staan61 

Hierna werd informatie bijeengebracht over dergelijke baten van de PV-ondersteuning voor 
economie en werkgelegenheid zodat kan beoordeeld in welke mate en wanneer deze voor-
opgestelde baten zich inderdaad manifesteren. Zoveel mogelijk wordt ook de vergelijking 
met andere HE-technologieën gemaakt. 

Sterke werkgelegenheidsgroei 

Het Vlaamse HE-beleid heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een sterke groei van de PV-
sector in Vlaanderen. Dat heeft zich tevens vertaald in een sterke groei van de werkgele-
genheid in deze sector, waarvan de arbeidsintensiteit wellicht mee tot de hoogste van de 
HE- technologiesector behoort. Voornamelijk de installatie van PV-installaties zorgt voor 
heel wat tewerkstelling. 

Ondanks diverse intenties op Vlaams en federaal niveau om de werkgelegenheid en activi-
teiten in de hernieuwbare energiesector op te volgen, blijft er heel wat onduidelijkheid over 
de omvang van de huidige Vlaamse HE-techsector en van de werkgelegenheid in deze sec-
tor. Inschattingen over de potentiële jobcreatie lopen nog verder uiteen. Er circuleren dus 
sterk uiteenlopende cijfers over de gerealiseerde en verwachte toekomstige werkgelegen-
heidscreatie in de PV-sector en in de HE-technologiesector in Vlaanderen (zie tabel). Zo 
variëren de inschattingen over de toekomstige jobcreatie in de Vlaamse HE-
technologiesector van 10.000 tot 50.000 directe jobs tegen 2020 (zie figuur). 

                                                

60
 Vlaams Parlement. Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en 

Energie van 17 juni 2010 
61

 Handelingen Plenaire Vergadering van 12 mei 2010 over Beleidsnota Energie 2009-2014, ingediend door 
mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie. 
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=590724  

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=590724
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De hypothesen en onderbouwing zijn echter niet altijd even duidelijk en methodologische 
problemen zorgen ervoor dat diverse benaderingen worden gebruikt die niet altijd even be-
trouwbare informatie opleveren (zie hierover uitgebreid deel 1, hoofdstuk 2). In feite is bot-
tom-up onderzoek nodig in plaats van het veelvuldig gebruikte top-down onderzoek, maar 
bottum-up studies zijn tijdrovend en niet eenvoudig. In Vlaanderen bestaat er alleszins geen 
actuele en volledige bottum-up-inschatting van de werkgelegenheid in de HE-sector. De 
SERV deed dergelijk bottum-up onderzoek in 2004. LNE actualiseerde in 2010 het SERV-
onderzoek uit 2004, maar door een lage respons op de bevraging van de sector (19,5% op 
de schriftelijke enquête, 8% op de beperktere telefonische enquête, samen 27,5% tegen-
over 81% in 2004) zijn de resultaten niet zo betrouwbaar. Andere beschikbare inschattingen 
zijn niet gebaseerd op (volledige) bottum-up-inschattingen of hanteren een top-down bena-
dering. Van nog andere is de onderbouwing is niet bekend. 

Werkgelegenheidscijfers en werkgelegenheidspotentieel Vlaamse HE-techsector62 

 

Het HE-beleid heeft tevens geleid tot activiteiten van ESCO-bedrijven (energy service com-
panies). Die gaan bijvoorbeeld daken huren of verhuren om er PV-panelen op te plaatsen. 
Bedrijven gespecialiseerd in de gratis plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, 
publieke instellingen of bedrijven ontvangen dan meestal de groenestroomcertificaten en 
gedurende 20 jaar een recht van opstal op het dak. Een recht van opstal geeft het recht om 
zijn eigendom op de eigendom van iemand anders te hebben. Het vergoedingensysteem is 
vrij te bepalen en op het einde van het contract verkrijgt de opstalhouder een retentierecht. 
De klant krijgt meestal de elektriciteit uit de panelen en wordt na 20 jaar eigenaar van de 
panelen. De installatie wordt bijvoorbeeld gefinancierd via een investeringskrediet bij de 
bank. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn grote bedrijven zoals Electrawinds tot klein-
schaligere initiatieven zoals van V&R Engineering63, Solar Generation64... Erfpachtrecht is 
minder voordelig als opstal, maar kan ook65. Ook verhuur/leasing komt voor: Het installeren-
de bedrijf huurt dan de dakoppervlakte (meestal tegens een vergoeding per geïnstalleerd 
kWp), blijft eigenaar van de panelen en ontvangt de groenestroomcertificaten. De gegaran-

                                                

62
 Diverse bronnen. … zie tabel 

63
 Gratis zonnepanelen voor jonge gezinnen. Het Belang van Limburg, 27/02/2008. 

http://www.hbvl.be/limburg/heusden-zolder/gratis-zonnepanelen-voor-jonge-gezinnen.aspx 
64

 http://www.solar-generation.be/index.html 
65

 Bij erfpachtrecht heeft men het vol genot van een onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort. De 
minimumtermijn bedraagt 27 jaar. Er dient periodiek een pacht te worden voldaan. Men kan moeilijk afwijken van 
dit principe. De erfpachter wordt op het einde van het contract niet beschermd Opstalovereenkomsten voor zon-
nepaneelprojecten, 11/10/2010. http://www.6minutes.be/nl/Artikel.aspx?ArtikelID=20229&RubriekID=9 verwij-
zend naar: Notarieel en Fiscaal Maandblad 15 04 - 1 oktober 2010 - Samenvatting Index Extended 
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deerde opbrengst van de certificaten, het beperkte risico, de korte terugverdientijden en de 
beperkte vereiste knowhow maken dergelijke PV-activiteiten zeer interessant. 

Werkgelegenheid in HE in Vlaanderen (VTE) 

 2004 2006 2007 2009 2009 2009 2009 2009 2016-
2026 

2020 2020 2020 2020 

 SERV
66 

Pal-
mers
67 

Ge-
nera-
ties68 

ODE
69 

LNE70 
(VL) 

3E71 Ago-
ria72 

IDEA73 Palmers 
74 

Gener-
aties75 

ABVV76 Groen!77 78 

Wind 607  1.350 2.000   1.724   7.000   1.494 

Solar              

PV 71  
400 2.000 

  
625 

  
7.000 

  1.328 

Zon thermisch 118        477 

Bioenergie 173      864      6770 

Biobrandstoffen   600       6.500    

Waterkracht 13            1 

Warmtepompen en 
overige 

295  150       800    

Totaal direct 1.277 1250 2.500  8.864 7.500 4.500 7.695 10.000 21.300 40.000 50.000 11.600 
(33.303 
incl. 
export) 

Totaal indirect   2.100     3.000  17.900    

Totaal   4.600     10.695  39.200    

 

Redelijke stabiliteit in het beleidskader is belangrijk 

Stabiliteit en vooral voorspelbaarheid van het beleidsinstrumentarium (regelgeving en even-
tuele subsidies) op voldoende lange termijn blijken zeer belangrijk te zijn voor investeringen 
in hernieuwbare energie (zie deel 1, hoofdstuk 5). 

                                                

66
 SERA 2005, SERV, op basis van inventarisatie en bevraging van de volledige sector, met een respons van 

81%.  
67

 Geert Palmers in industrie technisch management mei 2007 Peter Ooms. Dossier Duurzame energie „De 
groene goldrush‟ 
68

 Enkel „manufacturing‟. Zonder installatie, uitbating en onderhoud 
69

 ODE-Vlaanderen Vrije tribune 15/05/2009 Laat hernieuwbare energie werken! Gegevens omvatten fabrikan-
ten, leveranciers en installateurs.  
70

 LNE, 2009. De hernieuwbare energiesector; een Vlaamse socio-economische analyse. Door de eerder lage 
responsgraad zijn deze cijfers slechts te beschouwen als een ruwe benaderende inschatting van de Vlaamse 
hernieuwbare energiesector. 
71

 LNE, 2009. De hernieuwbare energiesector; een Vlaamse socio-economische analyse. 
72

 Agoria, BE.Renew 2009. De Belgische hernieuwbare energie-industrie in kaart, 2010. Agoria maakte uiteenlo-
pende cijfers bekend. Zo becijferde Agoria op basis van een partiële inschatting aan de hand van 115 bedrijven 
die componenten, producten en bijbehorende diensten leveren voor de productie van hernieuwbare energie dat 
de sector in 2007 2500 en in 2009 4500 zou tellen. In 2010 was sprake van 7.000 mensen in de branche in Bel-
gië (http://www.vacature.com/blog/veel-ingenieursjobs-weinig-kandidaten 24/03/2010). Elders werd gesteld „Het 
aantal jobs in de sector van de hernieuwbare energie zal in tien jaar tijd verdrievoudigen van zowat 11.000 naar 
33.000 (http://www.regiojobs.be/jobs/artikel/Hernieuwbare-energie-zorgt-voor-extra-banen/90806.html ) 
73

 IDEA Consult, 2010. Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt. 
74

 Geert Palmers in industrie technisch management mei 2007 Peter Ooms, Dossier Duurzame energie „De 
groene goldrush‟. Onderbouwing van dit cijfer is niet bekend. 
75

 Generaties: Geschat op basis van groeipercentages van een IEA-groeiscenario en groeivoorspecllingen van 
Europese sectorverenigingen EWEA (voor wind) EPIA (voor zon) and AEBIOM (voor bio-energie), toegepast op 
bottom-up gegevens van de  werkgelegenheid in Vlaamse technologiebedrijven actief in manufacturing van 
onderdelen en producten in wind technologie, zonnetechnologie (hoofdzakelijk photovoltaïsch), bioenergie (bio-
massa en bio fuel) en andere hernieuwbare energie domeinen (warmtepompen, consulting, etc). Voor de bere-
kening van de indirecte werkgelegenheid werd de totale directe werkgelegenheid vermenigvuldigd met een fac-
tor 0,84, op basis van een multiplicator berekend door het Planbureau 
76

 ABVV 2009. Persdossier ABVV-actie voor meer groene jobs. Gent, 28 mei 2009. 
77

 Tienpuntenplan: Vlaanderen topregio op vlak van hernieuwbare energie! Groen! Onderbouwing van dit cijfer is 
niet bekend. 
78

 Maximale inschatting op basis van PRObis scenario VITO en maximale arbeidsintensiteiten zoals gepubli-
ceerd in Wei (2009) Energy Policy. 

http://www.vacature.com/blog/veel-ingenieursjobs-weinig-kandidaten%2024/03/2010
http://www.regiojobs.be/jobs/artikel/Hernieuwbare-energie-zorgt-voor-extra-banen/90806.html
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Een beperkte bevraging door het steunpunt buitenlands beleid van Vlaamse investerings-
maatschappijen bevestigt dit en leert dat Vlaanderen hier over het algemeen genomen nog 
redelijk goed scoort, toch in vergelijking met Nederland waar op sommige vlakken een in-
consistent beleid werd gevoerd. Ook Frankrijk wordt door respondenten uit investeringskrin-
gen aangeduid als „problematisch‟ op sommige vlakken79. 

Toch moet dit in perspectief worden gezet: de bevraging leert dat over het algemeen kan 
worden vastgesteld dat het de Europese Unie is die vanuit het perspectief van investeerders 
voor een stabiliteit en visie zorgt. Het Europese 20-20-20-plan is een concreet doel dat 
vooropgezet wordt en met de regelmaat van de klok vertrekken vanuit de Europese Com-
missie beleidsinitiatieven en subsidies om deelaspecten van de 20% hernieuwbare energie 
te kunnen realiseren.  

De boodschap van de geïnterviewde investeerders is verder dat er een zeker gevaar be-
staat voor het investeringsklimaat als men voortdurend gaat „prutsen‟ aan de bestaande 
kaders. Hoe dan ook blijft het vanuit beleidsmatig oogpunt niettemin zoeken naar het juiste 
evenwicht, aangezien er gerechtvaardigde redenen kunnen zijn om wijzigingen door te voe-
ren. Een aandachtspunt voor de Vlaamse overheid is volgens investeerders dat elke aan-
passing in de regelgevende en subsidiekaders zo wordt geconcipieerd en uitgevoerd wordt 
dat ze de bestaande investeringsinspanningen niet belemmert. 

Daaraan kan worden toegevoegd dat de vraag naar stabiliteit en voorspelbaarheid finaal 
vooral het belang onderlijnt van goed voorbereide, onderbouwde, overlegde en gedragen 
beleidskeuzes en regelgeving, zodat reparatiewetgeving zoveel als mogelijk wordt verme-
den. Stabiliteit wordt door de huidige beleidspraktijk (de wijze waarop veel (ener-
gie)regelgeving tot stand komt, zie ook deel 3, hoofdstuk 3) en met de huidige instrumenten 
van het HE-ondersteuningsbeleid onvoldoende gerealiseerd (zie deel 2, hoofdstuk 3 en deel 
3 hoofdstuk 1). 

PV-installatie- en investeringssector zijn sterk subsidie-afhankelijk 

De PV-installatie- en investeringsbedrijven zijn erg afhankelijk van het gevoerde subsidiebe-
leid. De PV-installatiebranche zit in de lift omdat - en zolang - de overheid subsidies geeft80. 
Stoppen de subsidies dan valt de installatiemarkt stil. Dat leidt tot sterke pieken in activitei-
ten op momenten dat de ondersteuning hoog is en tot sterke terugval bij het terugschroeven 
van de ondersteuning. In dat laatste geval raken veel installatiebedrijven in moeilijkheden en 
worden mensen afgedankt. Dat werd al vastgesteld bij de afschaffing van de ecologiesteun 
en de vermindering van de VLIF-steun voor zonnepanelen evenals bij de vermindering van 
de minimumsteun voor groenestroomcertificaten bij de particulieren81. Een terugval in de 
ondersteuning heeft een onmiddellijk effect op de sector en zijn werkgelegenheid82. 

Binnen de Vlaamse HE-sector zijn vooral de zonne-energietechnologiebedrijven (zon-
thermisch en zon-PV) sterk op de binnenlandse markt gericht en bijgevolg in grote mate 

                                                

79
 D. Criekemans (2011). 

80
 Zowat alle specialisten die we contacteerden, zijn het er immers over eens dat het, met het klimaat in Vlaande-

ren en met de vandaag beschikbare technologie in het achterhoofd, zo goed als zinloos is om hier zwaar op dit 
type zonne-energie in te zetten. Meer nog, ze voorspellen in koor dat de hele markt van de fotovoltaïsche pane-
len als een kaartenhuisje in elkaar zal storten zodra de subsidietrein stilvalt. Die weinig hoopvolle visie wordt 
overigens ook gestaafd door naakte cijfers. Vacature http://www.vacature.com/scripts/Actueel/display-
article.asp?ID=10367&artCount=1&startPos=1&artsLoaded=1; 17/09/2009, Vlaamse centen voor buitenlandse 
producenten, Zonne-energie in België: populair, zwaar gesubsidieerd, maar weinig kans op duurzame tewerk-
stelling 
81

 Het Belang van Limburg, 12/10/2010, "De hype is voorbij".  
82

 Geert Lenoir , voorzitter van de sectorfederatie BELPV. 
http://www.vilt.be/Boomende_zonnepanelensector_verwacht_dip_in_2010. 17 maart 2009.  

http://www.vacature.com/scripts/Actueel/display-article.asp?ID=10367&artCount=1&startPos=1&artsLoaded=1
http://www.vacature.com/scripts/Actueel/display-article.asp?ID=10367&artCount=1&startPos=1&artsLoaded=1
http://www.vilt.be/Boomende_zonnepanelensector_verwacht_dip_in_2010.%2017%20maart%202009
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afhankelijk van het gevoerde Vlaamse HE-beleid83. De PV-installatiesector beschouwt de 
steunmaatregelen en regelgeving voor zonne-energie als de collectieve arbeidsovereen-
komst voor de sector84. Behoud van de werkgelegenheid in de PV-installatiesector impli-
ceert dat zolang „grid parity‟85 (zie deel 1, hoofdstuk 3) niet is bereikt er blijvende en vol-
doende ondersteuning nodig is om plaatsing van nieuwe PV-installaties uit te lokken en de 
werkgelegenheid in stand te houden. De reden is dat de exportmogelijkheden van de lokale 
installatieactiviteiten zeer beperkt zijn86, en dat de arbeidsintensiteit zich vrijwel uitsluitend 
voor en tijdens de investeringsfase bevindt (O&O, productie, installatie) en niet in de opera-
tionele fase (productie van hernieuwbare energie en onderhoud van de PV-installaties).  

Gezien de PV-installatiejobs in grote mate gesubsidieerde jobs zijn, moet de kostprijs daar-
van worden vergeleken met alternatieve mogelijkheden om (kwalitatieve toekomstgerichte) 
jobs te creëren. Een analoge redenering geldt voor de andere sociaal-economische baten 
die aan de PV-installatiesector worden toegeschreven. In termen van economische waarde 
moet niet zozeer gekeken worden naar de omzet, maar naar de toegevoegde waarde van 
de sector87. De toegevoegde waarde van productieactiviteiten ligt over het algemeen hoger 
dan voor installatie- en onderhoudsactiviteiten (zie verder). Ook bieden productieactiviteiten 
meer exportkansen en meer kansen op duurzame werkgelegenheid dan installatie-
activiteiten (zie verder). 

Finaal komt men hier op het terrein van het industrieel beleid, of de vraag hoe de schaarse 
middelen best kunnen worden ingezet als sociaal-economische hefboom voor het gericht en 
bewust stimuleren van bepaalde activiteiten (verticaal door keuze van , sectoren, bedrijfs-
takken of bedrijven en/of horizontaal via het verstevigen van vaardigheden en het beïnvloe-
den van omgevingsfactoren)88. Dit vergt een ruimer debat, waarbinnen de onderstaande 
informatie en analyse (samen met die uit deel 1, hoofdstuk 2) niettemin bruikbaar kan zijn 
als basis voor reflectie over de steunverlening aan de HE-sector en het bredere HE-beleid. 

Lokale marktcreatie minder belangrijk voor Vlaamse PV-sector 

Voor (potentiële) exporteurs kan het van belang zijn dat zij goede referenties hebben op hun 
thuismarkt. De thuismarkt kan ook een hefboom zijn bij de ontwikkeling van een nieuw pro-
duct of dienst doordat al doende veel ervaring en kennis wordt opgedaan. Lokale vraagpro-

                                                

83
 Op zich doen ze bij Enfinity niets slechts, maar je kan je de vraag stellen wat de graad van hun succes is als je 

ziet dat ze zonnepanelen leveren bij gratie van overheidssubsidies. We moeten ervoor zorgen dat de bestaande 
bedrijven duurzaam kunnen groeien, zonder altijd afhankelijk te zijn van subsidies.'Andre Jurres 
http://www.apache.be/2010/07/enkel-duurdere-energie-kan-verbruik-inperken/ „Enkel duurdere energie kan ver-
bruik inperken‟ 23/07/2010 
84 BelPV vindt het wel jammer dat de pas goedgekeurde wijziging slechts na beperkt advies met de sector is 
opgesteld. We hebben in juni 2008 éénmalig de gelegenheid gehad om onze visie toe te lichten, maar daarna is 
de aanpassing intern uitgewerkt in een politiek compromis. BelPV biedt zich aan als gesprekspartner voor de in 
de wet voorziene evaluatie en voor overleg in het algemeen over fotovoltaïsche zonne-energie. De steunmaatre-
gelen en regelgeving voor zonne-energie zijn eigenlijk de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sector. De 
werkgelegenheid bij producenten, leveranciers en installateurs van zonnepanelen in Vlaanderen wordt geraamd 
op 2000 voltijdse arbeidsplaatsen. Net zoals in andere sectoren met de vakbond wordt gepraat over arbeids-
voorwaarden, is het volgens BelPV ook wenselijk om te overleggen met de hernieuwbare energiesector als er 
belangrijke bijsturingen van het beleid gepland worden. Dat ondersteunt het draagvlak voor nieuwe maatregelen 
en leidt tot een optimaler beleidskader www.belpv.be  
85

 Met grid parity wordt bedoeld dat dat productiekost van hernieuwbare energie op hetzelfde niveau komt als 
deze van de commerciële electriciteitsprijs.  
86

 Als de Vlaamse regering haar plannen doorzet, zal Enfinity noodgedwongen verder internationaliseren. 
"Dankzij onze buitenlandse activiteiten overleven we dit wel, misschien zelfs als enig Vlaamse bedrijf." Decuyper 
(Enfinity)De Morgen, 16/11/2010. Aanpassing systeem van groenestroomcertificaten zorgt voor schokgolf 
87

 Hoezo zonne-energie levert in Vlaanderen geen economische meerwaarde? Enfinity betaalt in België jaarlijks 
een pak belastingen en bovendien hebben we de voorbije jaren voor 200 nieuwe banen gezorgd. Gino Van Neer 
(Enfinity) Vlaamse centen voor buitenlandse producenten. Vacature. 17/09/2009. 
http://www.vacature.com/scripts/Actueel/display-article.asp?ID=10367&artCount=1&startPos=1&artsLoaded=1 
88 Zie bv. Herman Daems, Industrieel beleid, een weerbarstig begrip. SERV-academie, 1 maart 2011. 

http://www.belpv.be/


SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel3_hfdst2 

 32 

motie kan dus belangrijk zijn om de internationale positie van Vlaamse hernieuwbare ener-
giebedrijven te versterken. Dit geldt echter vooral voor innovatieve producten of –diensten, 
en lang niet voor alle HE-segmenten. 

Bijvoorbeeld de offshore-ervaring lijkt goed exporteerbaar. Met de bouw van een grootscha-
lig windturbinepark voor de Belgische kust, wordt ervaring opgedaan in nieuwe technieken 
die ook elders in de wereld ingezet kunnen worden89 (zie verder). Het vaak gaat ook om ge-
specialiseerde compententies en beroepen afgeleid uit traditionele wetenschappelijke en 
ingenieursdomeinen90. 

Voor de PV-installatiesector gaat dit niet echt op. Het gaat bij de plaatsing van PV-panelen 
doorgaans niet om innovatieve producten en diensten, en niet om sterk gespecialiseerde 
kennis en jobs. Voor de installatie van zonnepanelen worden vooral dakwerkers gevraagd, 
elektriciens, en soms ook teamleiders en verkopers. Het gevraagde opleidingsniveau is la-
ger dan gemiddeld91 (zie figuur).  

Studievereisten VDAB (zonnepanelen/fotovoltaïsch)92 

 

                                                

89
 Een voorbeeld: De groep Deme mag drie nieuwe windturbineparken op zee bouwen in Europa. Bij een ervan 

zijn de werken al bezig. Samen zijn ze goed voor een omzet van 110 miljoen euro. De contracten voor windmo-
lenparken op zee zijn een gevolg van de ervaring die Deme heeft opgedaan bij de aanleg van het windturbine-
parkt van C-Power op de Thorntonbank voor Oostende.Gazet van Antwerpen, Deme krijgt voor 110 miljoen euro 
contracten voor windmolens. 29/06/2009. http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid843949/deme-krijgt-voor-110-
miljoen-euro-contracten-voor-windmolens.aspx  
90

 Slingenberg et al (2008), Environment and labour force skills: overview of the links between the skills profile of 
the labour force and environmental forces, Rotterdam. 
91 Installateurs van zonnepanelen moeten geen bijzondere door de overheid vereiste opleiding of erkenning heb-
ben. Er wordt vaak gewerkt met tijdelijke krachten die hiervoor geen specifieke opleiding genoten of testen 
moesten ondergaan, al wordt wel een klimtest op een klimmuur gebruikt om te testen of sollicitanten hoogte-
vrees hebben Het Nieuwsblad, 23/06/2010. Zonnepanelen plaatsen? Eerst klimmuur op! 
92

 http://vdab.be/mijnvdab/jobs/wz/jobs.jsp?dist_channel=www. Vind een job. Zoekactie uitgevoerd op 4/5/2010 
omstreeks 14u30.  
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Beroep per type hernieuwbare energiebron93 

Type hernieuwbare energiebron Beroep 

Photovoltaïsche energie Elektricien 

Zonnethermische energie 
Elektricien 

Ingenieur met specialisatie in verwarming 

Warmtepomp Ingenieur met specialisatie in verwarming 

Brandhout Ingenieur 

Windenergie 

Project manager 

Terreinmanagers 

Ingenieur 

Technicus 

Hydrolica Ingenieur 

Biomethanol Agronoom 

Geothermische energie Geoloog 

Biobrandstoffen Agronoom 

Cogeneratie Ingenieur 

 

De markt van PV-panelen is bovendien een wereldmarkt: alle hernieuwbare energietechno-
logieën hebben internationale leercurves. De kostenontwikkeling hangt vooral af van het 
totaal geïnstalleerd vermogen. Lokale vraagcreatie in een kleine regio zoals Vlaanderen 
heeft weinig effect op het wereldwijde O&O inzake PV of op de daling van de productiekos-
ten en prijzen van zonnepanelen (zie deel 1, hoofdstuk 3)94.  

Lokale vraagcreatie zorgt in landen zonder of met een beperkte eigen PV-
productiecapaciteit ook voor veel minder sociaal-economische baten dan in landen met een 
grote eigen PV-productiecapaciteit. In die zin mogen de resultaten die Duitsland realiseerde 
en in talrijke studies werd geroemd omwille van de return in de vorm van investeringen, 
werkgelegenheid en export95), niet zomaar getransponeerd worden op andere landen of 
regio‟s zoals Vlaanderen met een zeer beperkte eigen PV-productiecapaciteit (zie hierna). 
Duitsland voerde ook veel vroeger dan Vlaanderen een vooruitstrevend beleid met een 
feed-in tarief dat investeringen in zonnepanelen, windturbines, en biomassageneratoren 
rendabel maakte, en merkt nu dat het moeilijk is om die te behouden door de geweldige 
concurrentie vanuit China en Taiwan96. 

Wat de productie van zonnepanelen betreft, is de enige relatief belangrijke producent van 
zonnepanelen in Vlaanderen Photovoltech (de meeste zonnepanelen worden ingevoerd, zie 
verder). Het gaat echter vooral over de productie van panelen voor specifieke toepassingen. 
Bovendien is het schaalniveau van deze producent (80 MW, in de toekomst misschien 260 
MW) klein in vergelijking met 1 GW-fabrieken waarnaar de internationale concurrenten evo-

                                                

93
 IDEA Consult (2010) 

94
 Subsidiemechanismen moeten steeds evenwichtig en niet overmatig gul zijn. Het is van belang een vooruit-

strevend beleid te voeren, maar men moet tegelijkertijd uitkijken dat de leercurve niet te steil is. In sommige 
gevallen is het beter de kosten die verbonden zijn aan die curve te delen met anderen. Zoniet dreigt de publieke 
steun voor het ganse beleid in gevaar te komen, waardoor de verworvenheden qua positie in de sector van de 
hernieuwbare energie uiteindelijk afbrokkelen. Criekemans (2011) 
95

 Waarbij moet worden opgemerkt dat deze baten niet alleen een gevolg waren van het ondersteuningsbeleid, 
maar ook van een ambitieus beleid op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 
96

 Sinke, Wim. (2011) „De stille revolutie: zonne-energie op weg naar grootschalig gebruik‟, Internationale Spec-
tator. Criekemans (2011) merkt daarbij op dat Duitsland erin geslaagd is heel wat know-how in PV te ontwikke-
len, alsook intellectuele eigendom, maar dat bedrijven uit China en Taiwan zich toch weer op recordtempo lijken 
in te werken in de PV-know-how. Hij schrijft het feit dat niet alle voordelen van de Duitse investeringen uiteinde-
lijk aan Duitsland toekomen ook toe aan het probleem van de de Westerse toegang betreft in Azië en aan de 
moeilijkheden met het beschermen van de ontwikkelde intellectuele eigendom.  
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lueren. De toekomst van het bedrijf ligt naar verluidt dan ook veel meer in verder technolo-
gisch onderzoek (samen met IMEC) dan in pure productie. Er zijn wel plannen voor de uit-
breiding van productiecapaciteit van zonnepanelen in Vlaanderen, maar de kansen voor 
Vlaanderen in de PV-productiesector lijken zeer klein97. Er is vandaag geen enkel Belgisch 
of Vlaams bedrijf dat op de internationale PV-productiemarkt echt meespeelt. De kans is 
bovendien klein dat Vlaanderen de komende jaren in dit segment nog een belangrijke posi-
tie zou kunnen bemachtigen98. De sector heeft internationaal namelijk het stadium van kapi-
taalintensieve massaproductie bereikt: de productieprijzen zakken door schaalvoordelen, de 
marges worden klein en de concurrentie uit lageloonlanden zoals China is groot (cf. deel 1, 
hoofdstuk 2). 

Vlaamse bedrijven leveren belangrijke componenten voor windturbines overal ter wereld99, 
maar er zijn geen Vlaamse „aggregatoren‟ die complete windturbines bouwen100. Dat bete-
kent dat er dus heel wat import nodig voor de windturbines die in eigen land geplaatst wor-
den (zie verder). Maar nog belangrijker is dat een eigen „aggregator‟ belangrijke voordelen 
zou bieden voor het uittesten van nieuwe innovaties in componenten, hetgeen nu niet kan 
(cf. SET-workshop).  

In België leven 115 belangrijke bedrijven in de hernieuwbare energietechnologiesector tot 
95% van de export101. Ook 10 belangrijke Vlaamse HE-bedrijven geven aan 90% van hun 
omzet via export te realiseren102. Dergelijke bedrijven uit de HE-technologiesector die inter-
nationaal wel sterk staan, hebben zich doorgaans gericht op technologische niches. Het 
gaat dan om bedrijven zoals Hanssen Transmissions, Pauwels, 3E, Saerens, DEME-groep, 
Windvision, Iemants, … (wind), IMEC, Photovoltech, Umicore, Agfa, Bekaert, Soltech,... 
(zonne-energie), Vyncke, Ghent Bio Energy (biomassa) en Pauwels, Alcatel, Triphase, 
NIKO... (smart grids)103. Innovatieve binnenlandse projecten kunnen voor deze bedrijven 

                                                

97
 Vlaams Parlement, Stuk 239 (2009-2010) – Nr. 1, 17 november 2009 (2009-2010), Hoorzittingen en gedach-

tewisseling over de uitdagingen van de Klimaatconferentie in Kopenhagen. Verslag namens de Commissie voor 
Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door de dames Valerie Taeldeman 
en Tinne Rombouts.  
98

 De [PV] sector verdient zeker een technologische ondersteuning via R&D-uitgaven zodat onze bedrijven op 
termijn „mee zijn‟ met de technologische evoluties. Op lange termijn zal het transitiebeleid toch evolueren naar 
het kostenefficiënt inzetten van technologieën op de beste locaties zoals PV-projecten in landen met meer zon-
ne-uren. Wanneer Belgische technologiebedrijven in 2025 hun producten kunnen verkopen in landen zoals 
Spanje, Tunesië of Marokko is hun missie geslaagd, zelfs al verkopen ze niets in de eigen regio. Dit is nu een-
maal de realiteit van de geglobaliseerde economie. We kijken toch ook niet naar LCD- of plasmatelevisietoestel-
len die in onze eigen gemeente geproduceerd zijn? Johan Albrecht,  Energietransitie: voorwaarden en hefbomen 
voor een duurzamer energiesysteem  
99

 Je hoeft geen grote windturbinebedrijven te bezitten om toch jobs te creëren in de sector. Ruim 70 procent van 
de toegevoegde waarde van een windmolen komt van andere activiteiten dan de eigenlijke turbine. En heel wat 
van die jobs zijn lokaal. Christian jaer, de gedelegeerd bestuurder van EWEA 
http://www.econoshock.be/2009/wind-en-zon-duurzame-jobs-voor-de-toekomst/ 20/01/2010. Wind en zon: duur-
zame jobs voor de toekomst  
100

 25 jaar geleden stond er in Vlaanderen op dat zelfde moment al een heuse fabriek met de beste windturbines 
van de hele wereld: HMZ in Sint Truiden, niet alleen de beste, maar ook de meest vooruitstrevende. De VUB 
stond vooraan in het onderzoek op wereldvlak. MAAR de politici van toen hadden geen toekomstvisie. Ze cre-
eerden geen thuismarkt voor die windturbines. Buiten het windpark in Zeebrugge was er geen kader om windtur-
bines te plaatsen in België, in Vlaanderen. Als Volkswagen geen enkele auto verkoopt in Duitsland, verkopen ze 
er ook geen enkele in Frankrijk. De jonge minister van Begroting en Wetenschappelijk onderzoek, Guy Verhof-
stadt verschoof zelfs onderzoeksgeld van hernieuwbare energie naar kernenergie. Zijn handje in de grote pot 
van Electrabel. België had alle kaarten in handen, maar miste de boot internationaal door een gebrek aan visie. 
HMZ hevelde zijn windturbine-afdeling over naar Windmaster (NL), later werd het als Turbowinds opnieuw Bel-
gisch, maar het momentum was voorbij, voorgoed… Turbowinds is nu op sterven na dood. Doodjammer… Dirk 
Vansintjan http://dirkvansintjan.wordpress.com/category/hernieuwbare-energie/page/2/ 20 jaar verloren, tiendui-
zenden jobs kwijt 9/5/2009.  
101

 http://www.sectorlink.be/omzet-hernieuwbare-energiesector-verdubbelt-tegen-2014 
102

 3
E
 2003. Exemplarisch: Vyncke Energietechniek: slechts 5% van omzet in België (De Standaard, 8/9/2010 

'We konden in België niet meer groeien'. Peter Vyncke, ceo Vyncke Energietechniek) 
103

 1 op 3 grote windturbines (>2MW) wereldwijd bevatten Vlaamse technologie (Hanssen, Pauwels). IMEC 
neemt meer dan 5 procent van het totale budget voor onderzoek naar zonneceltechnologie van de Europese 

http://www.econoshock.be/2009/wind-en-zon-duurzame-jobs-voor-de-toekomst/
http://dirkvansintjan.wordpress.com/category/hernieuwbare-energie/page/2/
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belangrijk als “showcase” in het buitenland, maar een groot deel van HE-techsector heeft 
geen lokale-markt-creërend HE-beleid nodig om exportsuccessen te boeken. De meerder-
heid van de HE-omzet en werkgelegenheid zit in minder door het HE-beleid ondersteunde 
segmenten104 en de industriële kennisbasis was reeds langer aanwezig105. Dit lijkt te worden 
bevestigd door een recente studie in opdracht van EWI106? Daarin vermeldt geen enkele HE-
subsector het GSC-systeem als een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van techno-
logische innovaties, industriële vernieuwing, exportmogelijkheden of het aantrekken van 
buitenlandse investeringen. Uitzondering is de PV-sector, die wees op de noodzaak voor 
een lange termijnbeleid op het vlak van de groene stroomcertificaten omdat een stop/go-
politiek onzekerheid creëert en negatief afstraalt op de PV-sector in Vlaanderen. Dit wil dus 
niet noodzakelijk zeggen dat er geen invloed is van het GSC-systeem, wel dat andere zaken 
veel belangrijker zijn. 

Duurzame successen halen in HE-techsector kan dus, maar lijkt in de internationale „groene 

wapenwedloop‟, een slim HE-beleid te vergen dat vooral innovatieve producten en diensten 

ondersteunt aansluit bij de internationale sterke posities van de „basissectoren‟ voor her-

nieuwbare energietechnologie-activiteiten (zie deel 1, hoofdstuk 2). 

Massale import van zonnepanelen 

Het PV-ondersteuningsbeleid heeft in Vlaanderen geleid tot een massale import van zonne-
panelen. Cijfers van de Nationale Bank tonen aan dat Vlaanderen de jongste drie jaren een 
netto-importeur was van fotovoltaïsche zonnepanelen, terwijl Vlaanderen tussen 2003 en 
2007 nog een netto-exporteur was van lichtgevoelige halfgeleiderelementen. Zo werd in 
2008 voor 79 miljoen euro aan zonnepanelen netto ingevoerd (= invoer-uitvoer van goe-
deren, in nationaal concept107), in 2009 was dat voor 627 miljoen euro, in 2010 455 mio euro. 
Het handelstekort van België (invoer > uitvoer) fluctueert sterk, vooral onder invloed van 
energieprijzen, maar duidelijk is dat de netto invoer van zonnepanelen steeds een signifi-
cant deel uitmaakte van het handelstekort: in 2009 bedraagt het totale handelstekort onge-
veer 5,2 miljard, zodat de zonnepanelen daar 12% van uitmaakten. Het handelstekort voor 
2010 bedraagt een kleine 1,5 miljard, zodat het in waarde kleinere aandeel van de netto-
invoer van zonnepanelen een grotere betekenis heeft in het handelstekort, namelijk een 
30%. 

De „rush‟ op zonnepanelen eind 2009 (de laatste maanden van de 20-jarige minimumsteun 
van 450 euro/certificaat) valt duidelijk op in de cijfers. Een gelijkaardige „rush‟ lijkt er ook in 
2010 te zijn geweest om te anticiperen op de verdere reductie van de minimumsteun (zie 

                                                                                                                                                  

 

Commissie voor zijn rekening. Umicore is wereldleider in Germaniumsubstraten voor hoogwaardige zonnecellen, 
Bekaert is wereldleider in zaagdraad voor de productie van zonnecellen, Vyncke is technologisch koploper in 
stationaire biomassa-installaties en de hoogste commerciële windturbines ter wereld staan in het Waalse Estin-
nes dankzij de Vlaamse projectontwikkelaar Windvision en Vlaamse technologie. Het verst van de kust gelegen 
windturbinepark ter wereld is het Thorntonproject van C-power en het grootste in een gebouw geïntegreerde 
zonnecelinstallatie in Europa is het Euro Space Center in Wallonië met zonnecellen van Photovoltech. 
104

 42% van de werkgelegenheid is te vinden bij de productie van warmtepompen, die nog weinig ondersteund 
worden, 31% in de windenergiesector, 10% in de fotovoltaïsche sector en 7,5% in de biomassasector (Agoria-
cijfers). 80% van de omzet is gesitueerd in productieactiviteiten: In België: 1,5 miljard warmtepompen (vooral 
Daikin); 0,592 miljard windenergie (29 bedrijven), 0.216 miljard PV zonne-energie (56 bedrijven). BE.RENEW 
2009. Portret van de hernieuwbare energiesector in België. Agoria 2010. 
105

 Voor de toepassing van windenergie zijn er reeds enkele jaren goed uitgewerkte plannen en studies op de 
markt en beschikt ons land ook over een aantal hoogtechnologische bedrijven die windgeneratoren produceren 
en die vooral op de buitenlandse markt actief zijn. Michiel Maertens in 2000 
106

 EWI (2010). Energietechnologie in Vlaanderen en Europese opportuniteiten. Eindrapport. Zie tevens 
http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/projecten/belgisch-eu-voorzitterschap-2010/conferenties-belgisch-eu-
voorzitterschap-2010/SET  
107 Dit betekent dat de doorvoer van goederen uit de cijfers verwijderd is. 

http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/projecten/belgisch-eu-voorzitterschap-2010/conferenties-belgisch-eu-voorzitterschap-2010/SET
http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/projecten/belgisch-eu-voorzitterschap-2010/conferenties-belgisch-eu-voorzitterschap-2010/SET
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figuur). De import van PV-panelen was vooral afkomstig uit China (43% in 2009), Nederland 
en Duitsland (zie figuur). Zo was in Nederland, dat in 2009 slechts 4% installeerde van het 
vermogen dat in Vlaanderen geïnstalleerd werd, 90% van de geproduceerde panelen be-
stemd voor de export, waarvan 34% naar Vlaanderen108. 

De export vanuit Vlaanderen van lichtgevoelige halfgeleiders evolueert duidelijk niet mee 
met de rush op de zonnepanelen de jongste jaren en lijkt sedert 2008 vrij stabiel. Dat wil 
zeggen dat de Vlaamse lokale productie-activiteiten van zonnepanelen niet profiteren van 
de „rush‟ op de panelen elders in Europa. Over de binnenlandse afzet van in Vlaanderen (op 
beperkte schaal) geproduceerde zonnepanelen bestaan geen gegevens. 

Import en export van PV (Vlaanderen, per jaar)109 

 

Import en export van PV (Vlaanderen – per maand)110 

 

                                                

108
 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (2010) Hernieuwbare energie in Nederland 2009: Gerealiseerde 

omzet in 2009: 484 miljoen euro 
Nationale bank: importcijfers van zonnepanelen uit Nederland in 2009: 168 mio euro 
109

 Op basis van Nationale Bank van België, Betalingsbalans.  
110

 Op basis van Nationale Bank van België, Betalingsbalans.  
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Oorsprong gecumuleerde import111 

PV (2002-2009) Generatoraggregaten voor windenergie (2006-2009) 

  

 

De gegevens over de 147 windturbines in Vlaanderen bevestigen dat het geïnstalleerd ver-
mogen vooral afkomstig is van buitenlandse producenten. Slechts 14% van de Vlaamse 
windturbines zijn van de Belgische producent Turbowinds. Deze werden voornamelijk vóór 
2002 geplaatst. Sedert de introductie van het groenestroomcertificatensysteem werden on-
geveer 120 windturbines in gebruik genomen, waarvan slechts één windturbine van Belgi-
sche makelij (Turbowinds). 56% van alle Vlaamse windturbines zijn van Duitse makelij 
(voornamelijk Enercon) en 30% van Deense makelij (voornamelijk Vestas)112. Ook voor de 
geplande nieuwe windmolens, o.a. van het offshore-project van Eldepasco, zou gekozen 
worden voor windturbines van het Deense Vestas, dat niet alleen zou instaan voor de instal-
latie maar ook voor het onderhoud en de opvolging113. 

Aantal geïnstalleerde windturbines in Vlaanderen per jaar per fabrikant114 

 

                                                

111
 Betalingsbalans, nationale bank, Gebruik maken van beperkte productcategorieën: PV: Lichtgevoelige halfge-

leiderelementen daaronder begrepen fotovoltaïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot pane-
len. Wind: Generatoraggregaten werkend op windenergie. Dit sluit niet uit dat onder andere productcategorieën 
nog andere HE-producten worden in- of uitgevoerd, maar deze zijn niet af te zonderen van niet-HE-activiteiten. 
Nationale Bank van België, Betalingsbalans. Gedetailleerde cijfers in achtergronddocument. 
Voor generatoraggregaten op windenergie zijn er voor 2006 geen afzonderlijke gegevens beschikbaar. 
112

 Op 9/2/2010. Cijfers: www.energiesparen.be. gezamenlijk vermogen van 238.920 kW 
113

 Eldepasco sluit samenwerkingscontract met Vestas. 5/9/2010. 
http://www.express.be/sectors/nl/energy/eldepasco-sluit-samenwerkingscontract-met-vestas/131901.htm 
114
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De netto-import van generatoraggregaten voor windenergie bedroeg in 2009 4 miljoen euro. 
In 2008 was dat nog 50 mio euro. In 2010 konden enkele zeer belangrijke exportcijfers in de 
eerste helft van het jaar de stijgende import ruimschoots compenseren, waardoor Vlaande-
ren netto-exporteur werd van generatoraggregaten voor windenergie, ter waarde van 109 
mio euro. Deze exportcijfers blijven evenwel veel minder belangrijk dan de netto-import van 
zonnepanelen, waardoor de import van hernieuwbare energie op de betalingsbalans globaal 
negatief blijft.  

Import en export generatoraggregaten voor windenergie (Vlaanderen)115 

 

PV-installatiejobs zijn vaak tijdelijk en niet altijd nieuwe jobs 

Ruim 1/3 van de aangeboden jobs in de Vlaamse PV-sector zijn vaste jobs; bijna 2/3 van de 
aangeboden jobs zijn tijdelijk. Deze verhouding komt ongeveer overeen met het gemiddelde 
van de jobaanbiedingen in Vlaanderen. Vooral kleinere bedrijven hebben het blijkbaar moei-
lijk om duurzame werkgelegenheidsperspectieven aan te bieden. Dit reflecteert wellicht de 
onzekerheid die er in de sector heerst over de toekomstperpectieven als gevolg van de gro-
te subsidieafhankelijkheid en beperkte exportmogelijkheden. 

                                                

115
 Betalingsbalans, nationale bank, Gebruik maken van beperkte productcategorieën: PV: Lichtgevoelige halfge-

leiderelementen daaronder begrepen fotovoltaïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot pane-
len. Wind: Generatoraggregaten werkend op windenergie. Dit sluit niet uit dat onder andere productcategorieën 
nog andere HE-producten worden in- of uitgevoerd, maar deze zijn niet af te zonderen van niet-HE-activiteiten. 
Nationale Bank van België, Betalingsbalans. Gedetailleerde cijfers in achtergronddocument. 



SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel3_hfdst2 

 39 

Jobaanbiedingen VDAB (zonnepalen/fotovoltaïsch, naar aard contract)116 

 

Jobs in de PV-installatiesector worden vooral ingevuld worden door dakwerkers en elektri-
ciens (cf. supra). De installatiebedrijven zijn vooral op zoek naar geschoolde installateurs117. 
Dat zijn knelpuntvacatures waarvoor de vraag naar arbeidskrachten reeds groter is dan het 
aanbod118. Dat heeft voor gevolg dat bij een sterke groei in de sector zoals de afgelopen 
jaren het geval was, de PV-installatiebedrijven worden geconfronteerd met een tekort aan 
personeel voor het invullen van de vacatures, maar ook dat de PV-jobs niet noodzakelijk 
nieuw of extra zijn maar ook verschuiving kunnen inhouden van personeel. Omgekeerd be-
tekent dit dat bij een terugval van de activiteit in de PV-installatiesector een deel van de jobs 
die verdwijnen eerder zullen verschuiven naar andere sectoren dan echt verloren gaan.  

Ook hier verschilt de situatie met die in veel andere segmenten van de HE-sector. Gezien 

de complexiteit van de technologie en de exploitatie ervan, vereisen die andere segmenten 

over het algemeen relatief hoger opgeleide medewerkers. Maar tegelijk bedreigt een alge-

meen gebrek aan geschoolde arbeidskrachten de ontwikkeling van de sector (zie hierover 

meer in detail, deel 3, hoofdstuk 3).  

 

5.2. Vlaamse realisaties en opportuniteiten inzake HE-O&O en spinoffs 

Hernieuwbare energie en het HE-beleid kan worden gezien als een potentieel belangrijke 
hefboom voor technologische innovatie en industriële vernieuwing, en van daaruit voor ex-
portsuccessen en economische groei. Is dat ook in Vlaanderen het geval? Wordt er in 
Vlaanderen veel O&O rond hernieuwbare energie geïnvesteerd? En indien niet, waarom en 
wat kan er anders en beter? Deze vragen worden in dit onderdeel zoveel mogelijk beant-
woord. De analyse wil een analysebasis vormen voor de beantwoording van een andere 
vraag, in het volgende deel, namelijk wat de impact is van het HE-beleid op de innovaties en 
het O&O in de HE-technologiesector. 

                                                

116
 http://vdab.be/mijnvdab/jobs/wz/jobs.jsp?dist_channel=www. Vind een job. Zoekactie uitgevoerd in mei 2010. 

117
 LNE (2010), IDEA (2010) 

118
 http://vdab.be/   
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België/Vlaanderen is geen koploper voor innovatie inzake HE 

Indien men als indicator van innovatie inzake HE kijkt naar de patentactiviteiten, dan blijkt 
dat België zeker geen koploperspositie inneemt (zie figuur). Gerelateerd aan het BBP (zie 
figuur) wordt dat beeld grotendeels bevestigd, zij het iets gemilderd. Wellicht kan de beperk-
te innovatie inzake HE in België ten dele verklaard worden vanuit de generieke innovatieca-
paciteit (zie figuur), waardoor de discussie over stimulering van O&O inzake hernieuwbare 
energie ook voor een groot deel een discussie is over het functioneren van het ruimere 
O&O- en innovatiebeleid. Dit vergt een ruimer debat, waarbinnen de onderstaande informa-
tie en analyse (samen met die uit deel 1, hoofdstuk 2) niettemin bruikbaar kan zijn als basis 
voor reflectie over het hernieuwbare energiebeleid. 

HE-patenten tussen 1988 en 2007119 

 

 

HE-Patentactiviteit in relatie tot het BBP (mld 
USD) (1988-2007)120

 

 

 

Relatie HE-patenten en totaal patenten per eenheid BBP (mld USD)121 

 

                                                

119
 Op basis van OECD (2010) Climate policy and technological innovation and transfer: an overview of trends 

and recent empirical results. 18-20 May 2010. Working Party on Global and Structural Policies. Environment 
Policy Committee.  
120

 Op basis van OECD (2010) oc  
121

 Op basis van cijfers uit OECD (2010) oc  
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Industriële spin-off is relatief beperkt geweest 

Vlaanderen heeft in het verleden wel een prominente rol gespeeld op wetenschappelijk en 
technologische vlak in de HE-technologiesector. Niettemin was de industriële spin-off be-
perkt in vergelijking met internationale voorbeelden (zie tabel)122. De Vlaamse of Belgische 
HE-tech-sector behoort op dit moment voor geen enkel segment tot de absolute topspelers 
in de wereld (zie ook deel 1, hoofdstuk 2), al zijn er wel niches waarin Vlaamse bedrijven 
excelleren (zie verder).  

HE-spinoffs 

Bron Spin-off bedrijf 

IMEC 3
E
 (studiebureau) 

IMEC Soltech 

IMEC Photovoltech 

Greenbridge incubatiecentrum 
Gent/Oostende 

Electrawinds 

 

Vooraanstaande positie op PV-zon werd behouden 

In 1991 behoorde PV samen met windenergie tot de schaarse terreinen van hernieuwbare 
energie waar Vlaanderen géén ernstige technologische en commerciële achterstand ten 
opzichte van de buurlanden had opgelopen123. Vlaanderen heeft die voorsprong kunnen be-
houden dankzij de aanhoudende investeringen die mee door de Vlaamse overheid zijn ge-
daan in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw op het vlak van innovatie rond PV, 
vooral via financiële ondersteuning sinds 1984 van IMEC voor onderzoek naar zonnecellen. 
IMEC werkt samen met onderzoeksgroepen aan de Universiteit Gent en de Universiteit 
Hasselt. Via het IWT financiert de overheid ook onderzoeksprojecten van de industrie. Hier 
gaat de steun naar de ontwikkeling van nieuwe commerciële toepassingen van zonnecellen 
(zie deel 2, hoofdstuk 4). Men kan stellen dat er vandaag in Vlaanderen een industrieel 
weefsel rond PV bestaat dat gezien mag worden. In de hele waardeketen van PV zijn er 
Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra actief (zie figuur). Vlaamse bedrijven zijn sterk zijn 
in hun kennis rond materialen. Op het vlak van de cellen, modules en systemen hebben 
Vlaamse bedrijven ook heel wat know-how in huis omtrent esthetiek, het produceren van 
modules, geïntegreerde functionaliteiten, sensoren, schakelaars, enzovoort. Opmerkelijk is 
dat Vlaanderen erin slaagt om 10% van alle Europese onderzoeksgelden inzake fotovolta-
ische technologie naar Vlaanderen te halen, een absoluut record dat niemand de Vlaamse 
regio nadoet124. 

Ook naar de toekomst toe zijn er beloftevolle perspectieven, zo blijkt uit een studie in op-
dracht van EWI125, als overheid en industrie het „slim‟ aanpakken. De toekomstige PV-
modules zullen evolueren naar “verstandige” varianten met sensoren en geïntegreerde 
schakelaars en convertoren, ze zullen esthetisch mooier in het dak geïntegreerd worden, en 
ze zullen meer betrouwbaar zijn. Op al deze domeinen zijn Vlaamse bedrijven actief, en 
kunnen ze een meerwaarde bieden in de Europese en internationale markten126. Om aan-
trekkelijk te blijven en gelijkaardige scores als vandaag te kunnen halen bij het benutten van 
Europese fondsen, is het volgens de EWI-studie evenwel noodzakelijk dat de Vlaamse 
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overheid verder blijft investeren in PV-onderzoek en dat de O&O-infrastructuur wordt ver-
sterkt. Dit kan door de Vlaamse aanwezigheid in internationale consortia te verhogen en 
door bedrijven te verankeren in Vlaanderen. Op het vlak van infrastructuur bleek er in 
Vlaanderen evenwel een manco te bestaan. Om deze redenen werd door het platform Ge-
neraties het Vlaams Fotovoltaïsch Initiatief gelanceerd met als doel de bestaande Vlaamse 
R&D-capaciteit in fotovoltaïsche technologie te versterken en uit te breiden, van materiaal-
synthese en analyse over de ontwikkeling van geavanceerde en nieuwe celen moduletech-
nologieën tot het niveau van het PV-systeem en haar integratie in het electriciteitsnet (zie 
deel 2, hoofdstuk 4). 

Op het vlak van samenwerking rond zonne-energie-technologie met andere partners in het 
buitenland, stellen ingewijden dat Vlaanderen in deze vooral naar Azië moet kijken, in het 
bijzonder naar laden als China, Korea en Taiwan. Binnen Europa zouden er goede moge-
lijkheden zijn om samen te werken met Nederland en Duitsland127.  

Waardeketen voor PV in Vlaanderen128 

 

 

Vooraanstaande positie op wind verloren, maar offshore blijft veelbelovend 

Ook inzake windenergie had Vlaanderen in 1991 goede troeven. Vlaanderen beschikte over 
twee fabrikanten van windturbines, waarvan één met wereldreputatie (HMZ); een construc-
teur van tandwielkasten van wereldformaat (Hansen Transmissions International); een uit-
stekend onderzoeks- en testcentrum voor windturbines (VUB). Windenergie was een ener-
gie O&O- en industrieel activiteitsdomein waar Vlaanderen ver boven het gemiddelde op 
wereldvlak uitstak129. De eerste windmolens in Zeebrugge stonden er al in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw. Maar de politieke keuze om windenergie verder te ontwikkelen werden 
toen niet gemaakt in België, en de technologie die toen ontwikkeld werd zou uiteindelijk mee 
de Deense knowhow en (tijdelijke) successen in windenergie hebben mogelijk gemaakt. 
Niettemin blijft Vlaanderen sterk in componenten in de windenergie. Er zijn vandaag heel 
wat Vlaamse bedrijven actief in drie grote clusters binnen de windenergiesector: een cluster 
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gespecialiseerd in materialen en componenten, een cluster die sterk staat in componenten 
en turbines, en tot slot een omvangrijke cluster die inzet op het bouwen van windparken 
onshore en in toenemende mate offshore (zie figuur). 

Wat offshore betreft, worden vandaag voor de Belgische kust windparken off shore ge-
bouwd die tot de diepst in zee gelegen parken ter wereld behoren. Daarmee ontwikkelen 
Vlaamse bedrijven expertise die ook vermarktbaar kan zijn naar het buitenland. Interessant 
is ook de toenemende interesse die er vanuit de Vlaamse havens is voor windenergie (zie 
verder) en de integratie tussen maritieme en baggerwerken enerzijds (een andere Vlaamse 
expertise) en windenergie anderzijds. Steeds vaker worden in de wereld de twee gecombi-
neerd, en in die omstandigheden komt men vaak bij Vlaamse ondernemers te rade. Tot slot 
dient de Vlaamse sterkte rond logistiek en haar centrale ligging vermeld te worden als troef 
in de sector van de windenergie130. 

Volgens een een studie in opdracht van EWI131 was er tot voor kort evenwel een gebrek aan 
onderliggende O&O-infrastructuur, in het bijzonder wat de offshore windindustrie betreft. 
Vanuit het platform Generaties werd daarom een Offshore Wind Research Infrastructuur 
Initiatief gelanceerd132. Het bestaat uit de realisatie van een aantal investeringen die moeten 
zorgen voor de monitoring en het modelleren van offshore wind energiebronnen, alsook van 
het gedrag van systeemcomponenten in offshore windparken. Op de korte termijn heeft het 
project tot doel om een volledige wind monitoring en testinfrastructuur op te zetten. Dit moet 
ervoor zorgen om de levensduur van offshore wind turbinecomponenten te verbeteren, om 
„Operation&Maintenance‟-strategieën te ontwikkelen voor offshore windparken, en om de 
energie-output van deze windparken te verhogen. Ook de Vlaamse regering investeert in 
het Offshore Wind Research Infrastructuur Initiatief (zie deel 2, hoofdstuk 4). 

Binnen het platform Generaties ontstond er verder consensus dat de consolidatie van de 
Vlaamse expertise op het gebied van de windenergie belangrijk is en het momentum niet 
verloren mag gaan. Vlaanderen zou best inzetten op een beperkt aantal programma‟s bin-
nen het Europese Strategic Energy Technology (SET) Plan, die overeen moeten komen met 
de bestaande kritische massa in Vlaanderen. Er zouden volgens Generaties voldoende fi-
nanciële middelen voorzien moeten worden om mee te doen aan dat SET-plan, de Vlaamse 
overheid zou de Vlaamse industrie die op zoek is naar EU-gelden beter moeten begeleiden 
en meer actief moeten ondersteunen vanuit de administratie en diplomatie. De sector signa-
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Power Systems Belgium NV (vroeger Pauwels Trafo Belgium NV), Geosea ondersteund door SIRRIS en de VUB 
als R&D partners. 3E leidt het werk rond “Resource and performance monitoring infrastructure”, dat tevens de 
offshore opstelling omvat van windmetende infrastructuur „Light Detection And Ranging‟ (Lidar) en de verbete-
ring van weersvoorspellinfen voor de offshore windenergiesector. GeoSea, dochterbedrijf van DEME, is de be-
langrijkste partner voor deze taak. Hansen Transmissions en CG Power Systems leiden het werk rond “System 
and component condition monitoring” voor windturbinecomponenten die offshore geïnstalleerd worden, inclusief 
laboratoriumtesten voor de levensduurmeting van componenten en een virtuele testinfrastructuur rond windturbi-
ne-componenten. Zie hierover tevens D. Criekemans (2011). 
131

 EWI (2010). Energietechnologie in Vlaanderen en Europese opportuniteiten. Eindrapport. 
132

 Het Offshore Wind Research Infrastructuur Initiatief werd geïnitieerd door 3E, Hansen Transmissions, CG 
Power Systems Belgium NV (vroeger Pauwels Trafo Belgium NV), Geosea ondersteund door SIRRIS en de VUB 
als R&D partners. 3E leidt het werk rond “Resource and performance monitoring infrastructure”, dat tevens de 
offshore opstelling omvat van windmetende infrastructuur „Light Detection And Ranging‟ (Lidar) en de verbete-
ring van weersvoorspellinfen voor de offshore windenergiesector. GeoSea, dochterbedrijf van DEME, is de be-
langrijkste partner voor deze taak. Hansen Transmissions en CG Power Systems leiden het werk rond “System 
and component condition monitoring” voor windturbinecomponenten die offshore geïnstalleerd worden, inclusief 
laboratoriumtesten voor de levensduurmeting van componenten en een virtuele testinfrastructuur rond windturbi-
ne-componenten. Zie hierover tevens D. Criekemans (2011).  



SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel3_hfdst2 

 44 

leert bovendien de afwezigheid van een Vlaamse academische partner op het gebied van 
het windonderzoek (cf. supra)133.  

Waardeketen voor wind in Vlaanderen134 

 

Biomassa en bio-energie worden belangrijker 

Op het vlak van biomassa en alle aanverwante technologieën is Vlaanderen vandaag een 
belangrijke speler aan het worden. Voor alle producten in de fossiele economie, bestaat er 
potentieel een tegenhanger op basis van biomassa. Alleen moet die nog vaak ontwikkeld 
worden.  

Een strategisch belangrijk initiatief in dat verband is Ghent Bio-energy Valley, een bio-
gebaseerde industriële cluster die zich in Gent en omstreken aan het ontwikkelen is via een 
PPS-constructie. De activiteiten situeren zich in vier domeinen; bio-gas, bio-ethanol, biodie-
sel en het genereren van groene electriciteit. Op termijn wordt ook gedacht aan activiteiten 
op het vlak van bioplastics en biodetergenten. Er wordt in de Gentse havenzone ook aan 
bioraffinage gedaan. Aan de Rodenhuize dokken staat het grootste geïntegreerde produc-
tiecomplex voor biofuels dat vandaag in Europa operationeel is. Het gaat hier om een volle-
dige integratie van de waardeketen, van grondstoffen tot biofuel, op één site. Tevens is er 
BioBase Europe, een gezamenlijk project tussen Vlaanderen en Nederland. In Gent staan 
er een testfabriek voor nieuwe bio-gebaseerde toepassingen, in Terneuzen is er een trai-
nings- en opleidingscentrum. In een Europese context is het vandaag al zo dat deze cluster 
Gent-Terneuzen rond biofuels de grootste is in Europa. Volgens Prof. Soetaert (UGent) is 
meer financieel engagement en beter lobbywerk van de Vlaamse overheid (evt. in samen-
werking met Nederland) nodig om mee te dingen naar EIBI-fondsen135. 

Prof. Criekemans (UA) stipt aan dat het daarnaast belangrijk zal zijn dat de Vlaamse over-
heid, het bedrijfsleven, en de havens contacten ontwikkelen met landen, regio‟s en gebie-
den die potentieel biomassa kunnen aanleveren (Canada en Brazilië, Oost-Europa, Oekra-
ine en Zuid-Rusland). Er is een gediversifieerde aanpak in de externe relaties nodig, in het 
bijzonder in de Vlaamse havendiplomatie. Het valt immers te verwachten dat de vraag naar 
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biomassa in de toekomst in West-Europa aanzienlijk zal toenemen. Nu al relaties met deze 
landen rond biomassa aanknopen, lijkt een goede manier om reeds banden te ontwikkelen 
ten einde deze nieuwe grondstofstromen in de richting van Vlaanderen om te leiden, en de 
Vlaamse havens mee om te vormen tot hubs in West-Europa rond biomassa en bio-
energie136.  

Verder kan gewezen worden op het belang van biomassa als basis voor een toekomstige, 
meer duurzame chemische industrie. Het is volgens de analyse van het steunpunt buiten-
lands beleid van het allerhoogste belang voor de Vlaamse economie dat hierbinnen belang-
rijke stappen voorwaarts worden gezet en dat de op biomassa gebaseerde chemische indu-
strie wordt ondersteund. De chemie zelf startte in dat verband met steun van de Vlaamse 
overheid Flanders strategic Initiative for Sustainable Chemistry (FISCH) op. Het FISCH plat-
form bevat drie strategische pijlers: een strategische onderzoeksagenda, een open infra-
structuur-cluster, en een kenniscentrum inzake duurzame chemie. Binnen de onderzoeks-
agenda komen onder de noemer „alternatieven voor fossiele brandstoffen‟ o.a. biomassa 
conversie, micro-algae en valorisatie van zijdelingse- en afvalstromen terug137. 

In een recent rapport van de Nederlandse SER wordt opgeroepen om in Nederland stevig in 
te zetten op een op biomassa gebaseerde economie. De focus is ruimer dan op de chemi-
sche industrie, maar is ook gericht op andere sleutelsectoren voor een „biobased economy‟ 
zoals de agro-industrie, papier-, energie- en logistieke sector. De SER stelt dat er veel kan-
sen zijn voor economische groei en verduurzaming van de samenleving door een innovatie-
agenda die moet leiden tot steeds betere en vernieuwende toepassingen van biomassa en 
reststromen. Vde SER adviseert innovatie structureel te stimuleren, te kiezen voor hoog-
waardige toepassing van biomassa (in vooral chemie en materialen), werknemers goed 
voor te bereiden op nieuwe werkwijzen en verduurzaming van biomassa wereldwijd te be-
vorderen138. 

Slimme netten 

Op Europees vlak worden slimme netten als één van de nieuwe prioriteiten voor de komen-
de jaren gezien. Het European Electricity Grid Initiative (EEGI) is één van de Europese In-
dustriële Initiatieven onder het Strategic Energy Technologies Plan (SET-PLAN). Het gaat 
om een Europees onderzoek, een ontwikkelings- en demonstratie-(RD&D) programma met 
een looptijd van negen jaar (2010-2018). Het programma focust op systeeminnovatie eerder 
dan op technologische innovatie, en bekijkt het vraagstuk van de uitdaging van het integre-
ren van nieuwe technologieën onder reële operationele condities. 

Volgens bevoorrechte getuigen knoopt Vlaanderen nog te weinig aan bij de Europese initia-
tieven rond „smart grids‟139. Bovendien was er tot voor kort het vraagstuk van de kritische 
massa en consolidatie van alle partners in één platform. Om die reden werd het Vlaams 
Smart Grids Platform (VSGP) opgericht (zie deel 2, hoofdstuk 4), met als een van de doel-
stellingen substantiële competitieve voordelen te creëren voor Vlaamse bedrijven, die nodig 
zullen zijn in de wereldwijde concurrentieslag. Vlaanderen zou wegens zijn dichtheid veel 
potentieel hebben op het vlak van geïntegreerde, intelligente netwerken (en „smart cities‟) 
Een kritiek vanuit deze sector is dat er nog te weinig geld in Vlaanderen, in het bijzonder 
door de overheid, wordt besteed aan de intelligente netten-industrie. Vlaanderen zou zich-
zelf via smart grids en smart cities meer moeten positioneren als een demonstratieregio. 
Verder wordt opgemerkt dat indien Vlaanderen in de eerste fase van het fundamenteel on-
derzoek te weinig geld besteedt, ook de andere fases van het onderzoek en uiteindelijk de 
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realisatie van demonstratieprojecten en implementatie op het terrein daaronder leiden. Er 
wordt dus vanuit de sector voor gepleit om alle varianten van het onderzoek, ook het fun-
damentele onderzoek, van voldoende middelen te voorzien. Tegelijkertijd zal dit meer mo-
gelijkheden bieden om ook op Europees vlak geld voor Vlaanderen binnen te halen. Conso-
lidatie van de expertise in Vlaanderen is daarbij cruciaal140. Er wordt vanuit de sector voor 
gepleit opdat de overheid samen met platforms als VSGP actiever op zoek gaat naar Euro-
pese financieringsmogelijkheden, in het bijzonder binnen het eerder genoemde EEGI-
initiatief. In dat verband zijn reeds initiatieven genomen zoals Linear, Energyville enz. (zie 
deel 2, hoofdstuk 4). Ook hier wordt gepleit voor een actieve Vlaamse diplomatie in het na-
bije en verre buitenland, en voor coördinatie met het federale niveau. 

Belang van de Vlaamse havens 

De studie van Prof. Criekemans voor het steunpunt buitenlands beleid141 beklemtoont het 

belang van de Vlaamse havens in de verdere uitbouw van hernieuwbare energie in Vlaan-

deren, vanuit een dubbel perspectief. Enerzijds bieden de havens kansen voor een optimale 

aanwending van de mogelijkheden die het territorium van de havens bieden om daarop ei-

gen faciliteiten en installaties inzake hernieuwbare energie op te richten (het Antwerpse ha-

vengebied alleen al behoort tot één van de allerbelangrijkste energiezones in Vlaanderen, er 

is relatief veel wind, er is vaak (in principe) nog ruimte142, het NIMBY-syndroom speelt veel 

minder…). Anderzijds zijn de havens – via hun contacten en hun positie als economische 

poorten – ook een belangrijke partner in de uitbouw van een duurzame Vlaamse economie 

(bv. via invoer en uitvoer en het aantrekken van bepaalde vormen van goederenstromen 

zoals biomassa, ruimte voor uitbouwen van de industriële faciliteiten, niches en clusters die 

daarmee verbonden zijn zoals bioraffinage, de havens als internationaal-economische am-

bassadeurs van het om te vormen Vlaamse industriële weefsel…). 

Voor de haven van Antwerpen speelt de aanwezigheid van de petrochemische cluster die 
zich intern omvormt en hoe langer hoe meer haar basisproducten zal zoeken in de biomas-
sa (cf. supra) een belangrijke rol. De haven van Rotterdam presenteert zich nu al als die 
haven in West-Europa die de biomassa uit de hele wereld zal gaan overslaan naar grote 
industriële centra in haar omgeving. Rotterdam beschikt evenwel nog niet over alle facilitei-
ten, maar doet wel goede PR. In Antwerpen zijn de faciliteiten in deze in uitbouw maar 
vooralsnog wordt nog niet in grote strategische termen gedacht. Vlaanderen zou er volgens 
de studie van het steunpunt buitenlands beleid goed aan doen om de relevante partners in 
de haven, in de petrochemische sector en buitenlandse investeerders in de biomassa rond 
te tafel te brengen en te kijken hoe een biomassa- en bioraffinage-strategie voor de Antwer-
pen en de andere havens (vb. Gent) tot stand zou kunnen gebracht worden. Een andere 
belangrijke rol voor de Antwerpse haven lijkt weggelegd in de internationale goederen- en 
bulkstromen zoals biomassa, en de de import en overslag van biobrandstoffen. De vraag 
stelt zich hoe Antwerpen deze stromen naar zich zou kunnen toetrekken. Veelal is het de 
haven zelf die via haar eigen city diplomacy, haar externe handelscontacten en via contac-
ten met individuele traders handel en overslag naar zich toe trekt. Een ander idee is te kij-
ken of het nuttig zou kunnen zijn of de Vlaamse overheid via haar eigen economische di-
plomatie en via haar netwerk van Vlaamse economische vertegenwoordigers in het 
buitenland geen faciliterende rol zou kunnen spelen om mee helpen in het promoten van 
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Antwerpen en de andere havens in Vlaanderen als centra die zich hoe langer hoe meer fo-
cussen op biomassa, en in aantrekken van buitenlandse directe investeringen in bedrijven 
die zich concentreren op biomassa, zowel in energieomzetting als omzetting via chemische 
processen in allerlei halfafgewerkte producten143. Tegelijkertijd zijn er in de Antwerpse haven 
ook een aantal andere innovatieve ontwikkelingen aan de gang om nieuwe technologieën te 
ontwikkelen144. 

De haven van Gent en de Gentse havenzone ontwikkelen reeds initiatieven op het vlak van 
biomassa en bio-energie (Bio-energy Valley en BioBase Europe, cf. supra). Ook op andere 
facetten op het vlak van alternatieve brandstoffen en de biogebaseerde economie wil Gent 
zich de komende jaren gaan positioneren. Er is een samenwerking tussen de Gentse ha-
ven, de kenniscentra en het bedrijfsleven, er wordt een flankerend beleid gevoerd met uni-
versiteiten en hogescholen rond opleidingen en onderzoek in de clean techindustrie, en er is 
plaats voorzien in de Gentse haven voor spin offs van kenniscentra. Bij de eigen concessio-
narissen stimuleert het Gentse havenbedrijf de biogebaseerde economie en moedigt hen 
ook aan de eigen energie-efficiëntie te verbeteren. Mogelijk wordt deze rol ook naar de toe-
komst verankerd door deze elementen op te nemen in en af te dwingen via de concessie-
contracten. Tegelijkertijd ziet de Gentse haven voor zichzelf een regierol weggelegd op het 
vlak van duurzaamheid. Door synergieën te creëren tussen bedrijven wordt de rol van bio-
massa en de opwerking ervan nog verder versterkt, en wordt tevens het nieuwe industriële 
weefsel verankerd. Gent zou daarom een voorbeeld voor de andere Vlaamse havens zijn op 
het vlak van clustering en het creëren van synergieën in de hernieuwbare energie, het ver-
ankeren van deze activiteiten via buitenlandse directe of Europese investeringen, en het 
uitdragen van de Vlaamse know-how via het buitenlands beleid en de buitenlandse handel. 
Naast deze activiteiten is het Gentse havenbedrijf ook bezig met de bouw van eigen wind-
molens, fotovoltaïsche cellen en warmtekrachtkoppeling. 

De haven van Oostende speelt in op het gegeven dat voor de Belgische kust, de komende 
jaren 400 tot 500 windmolens in zee zullen worden gebouwd. Als men dit breder bekijkt over 
de ganse Noordzee, dan gaat het om 10.000 windmolens. De haven van Oostende wil zich 
daarom in de komende jaren positioneren als logistiek ankerpunt voor de bouw van deze 
windmolens in Belgische, Nederlandse en Britse wateren (“Energy Port”)145. De haven van 
Oostende lonkte uitdrukkelijk ook naar Chinese investeerders. In januari 2011 wordt gestart 
met de ombouw van een terminal in Oostende tot een plaats waar zware onderdelen voor 
windmolens kunnen geladen en gelost worden. De haven van Oostende heeft vandaag 20 
ha plaats om onderdelen voor windmolens te stockeren, maar die ruimte is nu al te klein 
geworden. Om de toegang tot de haven te optimaliseren, zal daarom een nieuwe haventoe-
gang gebouwd worden. Tot de ombouw behoort ook de versterking van de kaaien met het 
oog op een grotere draagkracht. In de achterhaven van Oostende wordt in het industriepark 
Passendale I gefocust op de assemblage van windmolens en in het industriepark Passen-
dale II op de productie van biostoom en biofuel, gebaseerd op afval (samen met de UGent). 
De achterhaven van Oostende is ook de thuisbasis van „The Energy Box‟ (TEB), een de-

                                                

143
 Interessant in dit kader is te vermelden dat de haven de idee heeft gelanceerd om een state of the art-

biomassa centrale te bouwen met een capaciteit tussen de 200 en de 400 MW. Alle Vlaamse betrokken partijen 
lijken hiervoor veel interesse te hebben. 
144

 Zo wordt in Antwerpen gewerkt aan „straddle carriers‟ (heftoestellen voor containers die een motor hebben in 
hybride vorm; waterstof en een verbrandingsmotor). Een ander stuk know-how waarmee ook in de Antwerpse 
haven wordt geëxperimenteerd is „stealth coating‟ voor windmolens opdat deze minder zouden reflecteren op de 
radarschermen van o.a. Belgocontrol. 
145

 Kris Peeters (minister-president van de Vlaamse regering) en Johan Vande Lanotte (voorzitter van het ha-
venbestuur) ondertekenen daarover samen met KBC, Dexia, Gimv en Rent-A-Port een voorakkoord met de 
China Development Bank (CDB). Via de China Development Bank hoopt men belangrijke spelers, zoals de 
staatsmastodont CCCC (China Communications and Construction Company, is ook gestart met het bouwen van 
windturbines), naar Oostende te halen. Vlissingen, maar evenzeer Duinkerke en Britse havens koesteren gelijk-
aardige ambities als Oostende. Ook zij willen een ankerplaats worden van waaruit grootse projecten voor wind-
molenparken op zee aangevat kunnen worden. 
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monstratieproject van innovatieve technologieën in de hernieuwbare energie gericht op 
KMO‟s146, en van FlanSea (Flanders Electricity from the Sea), een samenwerkingsverbandn 
tussen de Universiteit Gent en zes Vlaamse ondernemingen dat onderzoek doet naar de 
productie van electriciteit uit golfenergie (zie ook deel 2, hoofdstuk 4)147. Met het onderzoek 
naar en op termijn de installatie van golfenergieconvertoren in offshore windparken langs-
heen de windturbines, wordt gezocht naar synergie tussen beide types van hernieuwbare 
energiebronnen. Waarnemers zijn het erover eens dat dit FlanSea-project een potentieel 
zeer belangrijke stimulus kan zijn voor de ontwikkeling van nieuwe Vlaamse technologie, 
toepassingen en exportmogelijkheden. De nieuwe strategie voor Oostende past tevens in 
het ambitieuze project Vlaamse Baaien 2011 dat onze kustlijn moet beschermen tegen 
overstromingen. Dit plan werd door Deme, De Nul, Arcadis en enkele consultants voorge-
legd aan de Vlaamse overheid. 

Van alle Vlaamse havens is de haven van Zeebrugge het minste gefocust op hernieuwba-
re energie. Anders dan de andere Vlaamse havens heeft Zeebrugge geen omvangrijke in-
dustriële achtertuin, maar speelt ze eerder een rol in de ondersteuning van goederentrafie-
ken. Als gevolg hiervan vinden er slechts weinig industriële processen plaats in Zeebrugge. 
Toch heeft het havenbestuur initiatieven genomen inzake windenergie. Het windmolenpark 
op de oostelijke strekdam in Zeebrugge van 24 turbines dat gebouwd werd in 1986 was het 
eerste park in België en één van de eerste in Europa. Het park heeft vaak model gestaan 
voor de bouw van andere windturbineparken overal ter wereld148. Het werd op het einde van 
2008 volledig afgebroken en vervangen door een nieuw windmolenpark van 14 molens dat 
tot 80% meer groene stroom kan produceren. Recent werden nieuwe grote windmolens 
bijgeplaatst en staan projecten voor bijkomende windturbines op stapel. Belwind gebruikte 
Zeebrugge als bouwwerf voor zijn offshore windmolens. Zeebrugge is daarnaast vooral ge-
kend om zijn rol als invoerhaven voor vloeibaar aardgas (LNG) en heeft een project lopen 
om LNG via zeewater om te zetten in gas. Tegelijk is LNG maar een fractie van de totale 
gasinvoer die via Zeebrugge verloopt149. 

 

5.3. Impact HE-beleid op innovatie 

HE-ondersteuningbeleid weinig impact op O&O 

De impact van het HE-ondersteuningbeleid op innovatie en O&O impact werd nog niet 
grondig geëvalueerd, maar de indicaties zijn dat de impact gering is.  

In sommige landen zoals in de VS is er een correlatie vast te stellen tussen het aantal kli-
maatgerelateerde patenten en de hernieuwbare energiedoelstellingen opgelegd via een 
certificatensysteem. In andere landen is deze correlatie er niet. In België leidde de introduc-
tie van de certificatensystemen leidde niet tot een stijging van het aantal klimaatgerelateer-
de patenten, zelfs niet met vertraging.  

                                                

146
 Op 21 december 2010 is de nieuwbouw van The Energy Box van start gegaan. 

147
 Het samenwerkingsakkoord FlanSea startte als een initiatief van de Universiteit Gent en omvat de AG Haven 

van Oostende, DEME Blue Energy, Electrawinds, Cloostermans-Huwaert, Spiromatic and Contec. 
148 Zie Vlaamse havencommissie, Jaaroverzicht Vlaamse havens 2008. 
149 15% van de Europese gasbevoorrading verloopt via Zeebrugge. 
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Verband tussen HE-doelstellingen via certificatensystemen en klimaatpatenten150 

Verenigde Staten België 

  

 

GSC-systemen en feed-in systemen geven immers weinig directe stimulansen voor de ont-
wikkeling van nieuwe HE-technologieën (indirect kan er wel invloed zijn), tenzij de systemen 
daarop expliciet worden gemoduleerd. Dat blijkt uit de theoretische bespreking van deze 
instrumenten (zie deel 1, hoofdstuk 5) en uit onderzoek in andere landen (de feed-in-
systemen van Duitsland en Spanje bv. zouden in de praktijk weinig incentive hebben gege-
ven tot het reduceren van productiekosten)151.  

Om nieuwe technologieën een kans te geven moet de gegeven ondersteuning voldoende 
gedifferentieerd zijn om dergelijke technologieën interessant te maken152. De modaliteiten 
zijn dus belangrijk. Een ondersteuningsmechanisme louter op basis van GSC ondersteunt 
elke kWh binnen de diverse segmenten op dezelfde manier ongeacht met welke variant van 
technologie deze werd opgewekt. Een ondersteuningsregeling louter op basis van een on-
rendabele top bevat geen echte stimulans tot meer efficiëntie aangezien alle kosten worden 
vergoed. Periodiek wordt wel gekeken wat de nieuwe onrendabele top is en dus o.a. of de 
kosten van technologieën door O&O zijn gedaald, maar het systeem zelf zorgt niet voor la-
gere kosten. 

Ook vanuit de HE-technologiesector zelf wordt de problematiek gesteld. Zo wordt genoteerd 
dat Vlaanderen “nog te weinig de keuze voor innovatieve technologieën maakt in haar sub-
sidiëringsbeleid. In de berekeningen van de subsidies (cf. „onrendabele top‟) voor hernieuw-
bare energie, zou ook actiever rekening kunnen gehouden worden met de innovativiteitsfac-
tor (onrechtstreeks berekend via meer opbrengsten of minder benodigde grondstoffen). 
Wallonië incorporeert vandaag de vermindering in CO2 in de formule voor bepaling van sub-
sidies. In Duitsland krijgen innovatievetechnologieën extra subsidie”153. 

                                                

150
 OECD (2010) Climate policy and technological innovation and transfer: an overview of trends and recent 

empirical results. 18-20 May 2010. Working Party on Global and Structural Policies. Environment Policy Commit-
tee.  
151

 http://webu2.upmf-grenoble.fr/iepe/textes/LS_NT34-2007_mitigation.pdf verwijzend naar Menanteau, 2002 
152

 Less mature technologies further away from economic competitiveness will need, beyond continued RD&D 
support, very stable low-risk incentives, such as capital cost incentives, feed-in-tariffs (FITs) or tenders. For low-
cost gap technologies, such as on-shore wind or biomass combustion, other more market-oriented instruments 
like feed-in premiums (FIPs) and tradable green certificate (TGC) systems with technology banding may be more 
appropriate. OECD (2010) Interim report of the green growth strategy: implementing our commitment for a sus-
tainable future. Council. 16/03/2010. 
153

 Opgetekend door D. Criekemans (2011). 

http://webu2.upmf-grenoble.fr/iepe/textes/LS_NT34-2007_mitigation.pdf
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Relatief weinig overheidsmiddelen voor O&O inzake HE 

In deel 1, hoofdstuk 3 werd aangetoond dat overheidsondersteuning nodig is om investerin-
gen in O&O naar HE aan te moedigen. Verschillende factoren verklaren waarom er onderin-
vestering is als de beslissingen volledig aan de vrije markt zouden worden overgelaten. De 
indicaties zijn echter dat er in het verleden relatief weinig O&O middelen gingen naar HE: 
België besteedt 0,001% van zijn BBP aan O&O voor hernieuwbare energie (1990-2006). 
Dat is bijna verwaarloosbaar154. Zwitserland is koploper met 0,013% van het BBP (zie fi-
guur). Verhoudingsgewijs lagen de Nederlandse uitgaven tot acht maal hoger dan in België. 
Vlaanderen mist m.a.w. kansen vanaf de startpositie155. De situatie voor 1990 was niet veel 
beter (zie figuur). 

Gemiddeld jaarlijks O&O budget voor HE, in % BBP (1990-2006)156 

 
Publieke O&O uitgaven in België fossiel en nucleair vs HE en REG (1974-1999)157 

 

                                                

154
 J. Albrecht (2010). 

155
 D. Criekemans (2011) 

156
 IEA (2008) 

157
 Palmers 2004. 
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Mondiaal zijn kernsplitsing en kernfusie nog steeds goed voor de helft van de energie O&O-
uitgaven en wordt opvallend weinig onderzoek gedaan naar de verbetering van de energie-
efficiëntie. Nog minder middelen worden besteed aan hernieuwbare energietechnologieën: 
In 1980 investeerden de rijkste landen veel meer in hernieuwbare energie O&O dan in 2006 
(zie ook deel 1, hoofdstuk 3). 

R&D budget voor energie in EU lidstaten158 

 

In Vlaanderen ging van alle middelen voor energiegerelateerd O&O ondersteund door IWT 
(30 mio € in 2009, 0,015% van het Vlaamse BBP) 52% naar HE, 17% naar energie-
efficiëntie, 10% naar waterstof- en brandstofcellen, en 21% naar andere energietechnolo-
gieën en opslag (zie figuur). Binnen HE gingen de meeste middelen naar PV (79%) (zie ook 
deel 2, hoofdstuk 4). 

De problematiek lijkt er een van keuzes maken waaraan de O&O middelen worden besteed, 
maar ook een van omvang van middelen voor O&O in het algemeen. In het Pact 2020 werd 
het engagement bevestigd dat de overheid, het bedrijfsleven, de universiteiten en de onder-
zoeksinstellingen al in 2003 aangingen om tegen 2014 ten minste 3% van het BBP van de 
regio te besteden aan O&O (publiek en privaat samen). De meest recente cijfers geven voor 
Vlaanderen een percentage van 2,12% (2009). Dat is een duidelijke stijging t.o.v. 2007 die 
deel te wijten is aan een stijging van de O&O-uitgaven en deels aan een daling van het 
BBP. Vlaanderen zit momenteel boven het Europese gemiddelde, maar blijft ver onder de 
percentages van toplanden zoals Zweden, Denemarken en Finland (zie figuur). Ook voor de 
publieke O&O-uitgaven wordt de 1% norm nog niet gehaald (0,62% in 2009). 

                                                

158
 R&D Investment in the Priority Technologies of the European Strategic Energy Technology Plan Authors: 

Tobias Wiesenthal, Guillaume Leduc Hans-Günther Schwarz, Karel Haegeman 2009 EUR 23944 EN 



SERV_RAP_20110406_hernieuwbareenergie_deel3_hfdst2 

 52 

Vlaamse middelen voor O&O en demonstratie inzake energie (mio €)159 

 

Evolutie algemene O&O uitgaven (publiek en privaat) in enkele Europese landen160 

 

Vraag naar ander soort innovatiebeleid voor HE 

De hoofdboodschap uit de voorgaande analyse is dat er voor verschillende HE-

technologieën een beloftevol potentieel in Vlaanderen is op het vlak technologische innova-

tie en industriële valorisatie, maar dat potentieel zal in de mondiale concurrentie die ook HE-

technologieën kenmerkt niet vanzelf worden aangeboord. Het vergt een expliciet beleid dat 

daarop wordt gericht. Zo‟n beleid vergt voldoende middelen, maar vooral doordachte en 

gerichte keuzes, en een innovatiebeleid en publiek investeringsbeleid dat deels anders 

wordt ingericht. De generieke innovatiecapaciteit van een regio is internationaal immers de 

meest belangrijke determinant is van innovatie inzake hernieuwbare energie (zie deel 1, 

hoofdstuk 2). 

                                                

159
 Gegevens overgemaakt door EWI.  

160 Op basis van gegevens van het expertisecentrum O&O Monitoring en de OESO. Sommige cijfers van andere 
landen (2009) zijn nog voorlopig of geschat. 
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De SERV heeft in dat verband, samen met andere instanties zoals de VRWI en IST, al her-

haaldelijk gepleit voor een zogenaamde innovatiebeleid van de derde generatie161. Er ge-

beurt zowel in het energiebeleid als in het innovatiebeleid en het publieke investeringsbe-

leid, en in andere beleidsdomeinen (bv. ruimtelijk beleid) veel voor hernieuwbare energie. 

Maar er gebeurt weinig gemeenschappelijk: het innovatiebeleid, energiebeleid, economisch 

ondersteuningsbeleid enz. zijn nog grotendeels gescheiden „werelden‟162. Het gegeven dat 

vandaag in Vlaanderen economie, innovatie, klimaat en energie over vier ministerportefeuil-

les verdeeld zijn (een vijfde belangrijk domein (en minister) voor HE is het ruimtelijk beleid), 

is gelet op de beperkte coördinatiemechanismen die er bestaan wellicht niet bevorderlijk 

voor het voeren van een integraal beleid. Om een succesvol innovatiebeleid voor de toe-

komst te kunnen voeren, moet de Vlaamse overheid het aspect innovatie nochtans integre-

ren in haar globale beleid, in elk beleidsdomein, in elk beleidsdepartement. De uitdaging 

bestaat erin om te komen tot een inclusief innovatiebeleid: het zogenaamde Innovatiebeleid 

van de derde generatie163. De O&O inspanningen zijn bovendien onvoldoende lange termijn 

georiënteerd164 en onvoldoende ingebed in algemene visie165. Ze worden te veel projectma-

tig en te weinig programmatorisch ingevuld en onvoldoende gericht op strategische domei-

nen waar er reeds een industriële kennisbasis aanwezig is. 

Onderliggend aan deze visie en analyse is de innovatiesysteembenadering (zie deel 1, 

hoofdstuk 3) en het inzicht dat het belangrijk is om een energietransitie te benaderen vanuit 

een holistisch systeem-perspectief waarin alle systeemcomponenten worden bekeken. Elk 

beleidsdomein heeft daarin zijn opdracht en de onderdelen moeten goed op mekaar worden 

afgestemd (zie ook deel 1, hoofdstuk 5). Bovendien verschuift de focus van de overheid 

naar het management van innovaties en van de organisaties en actoren die hierin participe-

ren, via het ondersteunen van brede, transparante netwerken van publieke en private part-

ners, waarin samen denken, doen en leren centraal staan166. Dit moet bovendien worden 

bekeken vanuit een „multi-level governance‟-gebeuren aangezien de Vlaamse overheid de 

energietransitie onmogelijk alleen zal kunnen sturen maar aangewezen is op samenwerking 

met andere landen, vaak in Europees verband. 

Dit wordt bevestigd door de resultaten van het reeds beschreven recente onderzoek in op-
dracht van EWI en van het steunpunt buitenlands beleid. Enkele aanbevelingen van die on-
derzoeken zijn samengevat in onderstaande kader. 

                                                

161 Zie bv. SERV (2005). Naar een strategisch innovatiebeleid in Vlaanderen. 16 november 2005. 
162

 Zie Oa. SERV, SERA 2003, hoofdstuk “een industrieel beleid voor het milieu” 
163

 Zie bv. ook Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (2010). Advies 139. Mina-plan 4, 23/09/2010.  
164

 Belgium (its regions) has now a successful operational support scheme in place. This is however not backed 
up with a significant long-term- oriented technological RD&D programme dedicated to renewable energy. Geert 
Palmers 
http://www.generaties.net/Portals/2/PP_BPS000_CommissieEnergieVlaamsParlement.ppt#273,24,eeuwige 
subsidies nodig ? 
165

 Een fundamentele kritiek is dat er niet echt sprake is van een samenhangende visie. Opeenvolgende minis-
ters wilden allemaal schitteren met hun eigen initiatieven. Of dat allemaal op elkaar inhaakte, speelde minder 
een rol. […] Initiatieven die allemaal wel hun eigen verdiensten hebben. Maar ze leverden heel weinig afgeleide 
industriële activiteiten en werkgelegenheid op. […]. We moeten een allesomvattende visie op industrieel beleid 
ontwikkelen en uitmaken waar we met de industrie naartoe willen. Jeroen Roskams Ons Recht. 114

de
 jaargang, 

september 2010.  
166

 Zie tevens MIRA toekomstverkenning 2010, hoofdstuk transities. 
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Voorstellen voor een herziening van het HE-innovatiebeleid167 

1. Er moet meer proactief worden gewerkt ten aanzien van het Europese beleidsniveau. Dee l-
name in Europese programma‟s biedt niet alleen zicht op aanzienlijke financiële middelen, 
maar biedt ook de mogelijkheid om te netwerken met andere collega‟s in het buitenland, om 
de Europese zichtbaarheid van het werk te verbeteren, en toegang te krijgen tot een ruimere 
markt voor de innovaties die zij ontwikkelen. Dit lukt vandaag al voor sommige toepassingen 
(bv. PV via IMEC, cf. supra) maar niet of onvoldoende voor andere (bv. elektrische voertu i-
gen)

168
. Ook samenwerkingsverbanden met individuele landen zijn nuttig (bv. BioBase Euro-

pe dat een samenwerking inhoudt tussen Gent en Terneuzen), zeker ook met landen buiten 
Europa (cf. supra). 

2. Succesvolle participatie aan Europese programma‟s kan ten tweede alleen gerealiseerd wor-
den door verder te bouwen op „tangible assets‟. Er moet ook door Vlaanderen beter gefocust 
worden op een beperkt aantal onderzoeksprogramma‟s binnen de individuele roadmap im-
plementation plans van SET. Excelleren is immers een cruciale voorwaarde voor een suc-
cesvolle participatie. Verkruimeling van de beschikbare financiële middelen moet tegenge-
gaan worden. Vlaanderen blijft daarom best bij zijn leest, met name bij die domeinen in de 
hernieuwbare energie waar ze internationaal gezien nu reeds sterk in is

169
 (en die een hoge 

groei en nog beperkte concurrentie-intensiteit vertonen). 

3. Excelleren in hernieuwbare energie en smart grids vergt ten derde een belangwekkende ver-
hoging van de financiële middelen, niet alleen op Europees maar in het bijzonder ook op 
Vlaams niveau. Tegelijkertijd is er een belangrijke rol weggelegd voor kennisplatformen (cf. 
Generaties en VSGP, zie deel 2, hoofdstuk 4). IWT evolueert best in haar instrumentarium 
door meer te focussen op het ondersteunen van wetenschappers in plaats van op het onder-
steunen van infrastructuur. Wat infrastructuur betreft evolueert men beter naar „collectieve i n-
frastructuur‟ via open innovatiemodellen. 

4. De Vlaamse projectgedreven innovatiefinanciering moet ten vierde stappen zetten in de rich-
ting van de Europese aanpak, die meer programmagedreven is. Op Europees vlak bestaat er 
vandaag, zeker binnen de domeinen van hernieuwbare energie, een top downbenadering. 
Specialisten uit de verschillende landen komen samen en bepalen in overleg centraal een 
reeks middellange en lange termijnopties voor de Europese strategische onderzoeksagenda 
in de hernieuwbare energie en energietechnologie. Deze doelstellingen worden op Europees 
vlak dan systematisch ingevoerd in het Strategic Energy Technology-plan of SET-plan. Van-
uit het SET-plan zal de Europese Commissie nadien specifieke „calls‟ uitschrijven waarop 
consortia uit de verschillende lidstaten ofwel apart ofwel samen kunnen intekenen en voor-
stellen op kunnen indienen. Een lidstaat die erin slaagt om reeds op voorhand, bij de top 
down-uittekening van het beleid, doelstellingen te laten optekenen die ook tot de eigen (toe-
komstige) know-how behoren, zal ervoor zorgen dat die potentieel meer in aanmerking zal 
komen voor onderzoeksgelden. De schaalvergroting die in de komende jaren te verwachten 

                                                

167
 EWI (2010). Criekemans (2011). 

168
 Men kan zich toch de vraag stellen of in Vlaanderen voldoende alert is in het opvolgen van een aantal consor-

tia, zoals in dit geval. Zeker wanneer regelmatig via Vlaanderen in Actie en andere overheidsgremia de wens 
wordt uitgedrukt om een elektrische wagen in Vlaanderen te produceren, moet men uiterst alert zijn om erbij te 
zijn wanneer via Europese fondsen consortia worden gecreëerd. Het is hier dat de basis wordt gelegd voor de 
uitbouw van know-how en kennis-allianties, die pas in een latere fase vertaald zullen worden naar nieuwe directe 
investeringen. Nochtans leert het maatschappelijke debat naar aanleiding van het débâcle rond Opel-Antwerpen 
dat er in Vlaanderen wel wat expertise hierover beschikbaar is, doch deze lijkt onvoldoende gestructureerd te 
zijn. Misschien is dat een eerste noodzakelijke voorwaarde vooraleer in een tweede fase aan het uitbouwen van 
allianties kan worden gedacht. D. Criekemans (2011). 
169

 De casus North East England leert ook dat de strategische keuzes die men in hernieuwbare energie maakt, 
moeten voortvloeien uit de eigen sterktes van de regio. Het moet gaan om keuzes die zich doorheen de tijd ver-
der kunnen ontwikkelen, maar ook om niches waar anderen nog niet al te sterk in zijn. De intentie van de Vlaam-
se overheid om ook in te zetten op electrische auto‟s is interessant, maar het moet duidelijk zijn dat andere re-
gio‟s zoals bijvoorbeeld de North East England met Nissan ondertussen al een hele weg hebben afgelegd. Op 
zijn minst wordt daar door Vlaamse beleidsmakers best rekening mee gehouden. Niets staat evenwel in de weg 
om in daarbinnen in die markt nog verdere gespecialiseerde keuzes te maken. Sommige respondenten suggere-
ren in deze dat Vlaanderen misschien beter zou inzetten op electrisch vrachtvervoer, een niche die nog onbenut 
is, en die in lijn zou zijn met de doelstelling van Vlaanderen om tot „logistiek centrum‟ uit te groeien. D. Crieke-

mans (2011) 
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valt binnen de hernieuwbare energie zal Vlaanderen in toenemende mate nopen om bepaal-
de keuzes te maken en de huidige projectmatige bottom up-aanpak van het Vlaamse innova-
tiebeleid voor een stuk te verlaten. In plaats van te veel alles te willen doen via de financie-
ring van uiteenlopende individuele projecten zonder reële diepgang en slagkracht is 
voldoende focus nodig niet “weggeblazen” te worden. Dat wil zeggen dat onderzoeksgelden 
in de hernieuwbare energie(technologie) niet altijd meer op projectbasis worden verdeeld, 
maar rond een reeks beperkte, concrete programmalijnen. Op deze wijze zal het ook makke-
lijker zijn om de benodigde co-financiering (vaak 50%) te kunnen realiseren voor Europese 
calls170.  

5. De Vlaamse overheid moet ten vijfde de kansen op lokale valorisatie van in de eigen regio 
ontwikkelde hernieuwbare energie(technologie) maximaliseren. Zij  doet dit best via de creatie 
van zogenaamde “special purpose verhicles” (SPV‟s). Het gaat hier om de creatie van een 
wettelijke bedrijfssamenwerking via een samenwerkingsverband tussen verschillende be-
staande instellingen (bv. in PV tussen IMEC enerzijds en Umicore en Afga-Gevaert ander-
zijds). De samen ontwikkelde know-how en intellectuele eigendom wordt in deze wettelijke 
structuur ondergebracht. De creatie en het aanmoedigen van de oprichting van zogenaamde 
“special purpose verhicles” zorgt ervoor dat enerzijds de intellectuele eigendom die zal ont-
wikkeld worden wettelijk beschermd is, en anderzijds dat men al in een vrij vroeg stadium zal 
nadenken over een volgende fase, nl. de valorisatie van de verzamelde kennis. Indien IWT 
en EWI al van bij de start hiervoor aandacht vragen, dan zijn de kansen hoger dat er  met het 
overheidsgeld ook daadwerkelijk meerwaarden kunnen gecreëerd worden. Tevens verhoogt 
een dergelijke aanpak ook de kans dat er een internationale economische valorisatie kan 
plaatsvinden. 

6. Tot slot wordt erop gewezen dat daadkracht nodig is. Vlaamse politici zouden soms te lang 
wachten met het doorhakken van knopen, terwijl de concurrentie niet stil staat. Het is van b e-
lang om de Vlaamse aanpak zo te organiseren dat men meer proactief gaat werken, en be-
paalde evoluties – in het bijzonder deze op Europees vlak – tracht in te schatten, en te kijken 
hoe Vlaanderen als regio hierop kan inspelen. Dit vergt een flexibele manier van werken die 
meerdere competenties binnen de Vlaamse overheid samenbrengt, en pleit ook voor een 
continu overleg met het Vlaamse bedrijfsleven en de onderzoekswereld. In dat verband wordt 
ook aandacht gevraagd voor de actievere rol van een Vlaamse economische diplomatie op 
dit vlak. De studie van het steunpunt buitenlands beleid bevat daarvoor enkele concrete aan-
bevelingen

171
. 

Ook aandacht nodig voor lokale transitieprojecten 

In aanvulling hierop benadrukt o.a. Albrecht172 het belang van ondersteuning van lokale tran-
sitieprojecten. Nieuwe technologieën en nieuwe organisatievormen spelen een belangrijke 
rol voor de evolutie van de transitie op lange termijn. Om een goede kijk te krijgen op het 
potentieel van mogelijke transitie-innovaties, moet er maximaal geëxperimenteerd worden. 
Lokale gemeenschappen kunnen door het experimenteren ook leereffecten boeken die later 
verspreid kunnen worden173. Maar wanneer experimenten aanzienlijke financiële consequen-
ties hebben, wordt er minder geëxperimenteerd en heeft de overheid een belangrijke om 
kleine lokale experimenten en leerinitiatieven te ondersteunen. Dit kan door een deel van de 
O&O budgetten te reserveren voor kleinschalige experimenten. Elk experiment moet daar-

                                                

170
 In dat verband kan worden gewezen op de impliciete of expliciete keuzes die binnen de domeinen van de 

hernieuwbare energie via het platform Generaties in de loop van 2009 en 2010 zijn gemaakt (Offshore Wind 
Initiatief, Vlaams Fotovoltaïsch Initiatief, Gent Bio-energy Valley, Linear (Smart Grids, Solar Cities), The Energy 
Box, cf. supra en deel 2, hoofdstuk 4). 
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 D. Criekemans (2011), hoofdstuk 3, p. 348-349. 
172 J. Albrecht (2010). Energietransitie. Itinera.  
173 Welke energiebesparingen zijn mogelijk op korte, middellange en lange termijn? Welke investeringen zijn 

hiervoor nodig, en wat is de verwachte terugverdientijd? Welke financieringsopties zijn voorhanden of kunnen 
uitgewerkt worden door nieuwe spelers? Wat is de optimale schaal en formule voor car-sharings, warmtenetwer-
ken, WKK-installaties voor woonwijken, lokale warmte-opslag,…? Is het zinvol een windturbine te kopen per 
woonwijk, of wordt beter geïnvesteerd in car-sharing? Het zijn maar enkele vragen uit lange lijstjes. Het antwoord 
kan gevonden worden door te experimenteren en achteraf kritisch te evalueren. 
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om ook geëvalueerd worden en resulteren in een kritische analyse van wat werkt en wat 
werkt niet, wat haalbaar is, wat de pijnpunten zijn en hoe deze kunnen worden weggewerkt. 
De conclusies moeten verspreid worden zodat alle geïnteresseerde partijen toegang krijgen 
tot deze nuttige ervaringen zodcat wordt vermeden dat bepaalde experimenten nodeloos 
worden herhaald en veel tijd en middelen worden verloren. Slimme internettoepassingen 
laten toe de leereffecten rond lokale experimenten optimaal toegankelijk te maken. 

Weinig transparant publiek investeringsbeleid 

Wat het publiek investeringsbeleid via participatiemaatschappijen betreft, is reeds vastge-
steld dat de situatie weinig transparant is, en het zeer moeilijk is om een goed beeld te krij-
gen van de criteria en overwegingen om bepaalde projecten of bedrijven te ondersteunen 
en te helpen om hun interne beleidsprocessen en extern strategisch denken te optimalise-
ren. De mogelijkheden om via het investerings- en participatiebeleid het HE-beleid te ver-
sterken lijken onvoldoende te worden benut. Er lijkt weinig of geen aansturing te zijn van het 
investerings- en participatiebeleid in Vlaanderen vanuit het HE-beleid. Er werden voorname-
lijk participaties genomen in investeringsbedrijven, projectontwikkelaars en hernieuwbare 
energieproducenten (Electrawinds, Thenergo…), maar minder in hernieuwbare energie-
technologieproducenten. Bovendien is het onduidelijk hoeveel van de geïnvesteerde midde-
len leiden tot projecten in Vlaanderen. 

Het publieke investeringsbeleid is nochtans een zeer belangrijk instrument voor het HE-
beleid en voor de verankering van de betrokken Vlaamse bedrijven, dat baat kan hebben bij 
een meer expliciet beleid dat zich inschrijft in de beleidskeuzes die worden gemaakt (cf. 
supra: algemene visie met programmatorische invulling, selectief gericht op strategische 
domeinen). Op dit punt lijkt de oprichting van een Vlaams energiebedrijf zoals momenteel 
uitgewerkt weinig op te lossen (het investeringsbeleid lijkt al sterk verspreid over diverse 
investeringsstructuren ) en hetzelfde risico op beperkte transparantie en stuurbaarheid in 
zich te dragen174. Een ander aandachtspunt is om publieke fondsen „slimmer‟ in te zetten om 
met de beperkte beschikbare middelen maximale sociale, economische en milieubaten te 
realiseren, door ze bijvoorbeeld meer te oriënteren op toepassingen in openbare gebouwen. 

                                                

174
 Zie het advies van SERV en Minaraad van 3 februari 2011 over het voorontwerp van decreet houdende de 

machtiging tot oprichting van een Vlaams Energiebedrijf.  


