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De transitie naar een duurzaam, betaal- en betrouwbaar energiesysteem is één van de gro-

te uitdagingen voor ons land. Deze transitie is niet alleen nodig om bij te dragen in de strijd 

tegen de klimaatverandering maar ook om Vlaanderen en België economisch robuuster, 

competitiever en innovatiever te maken. Dit is mogelijk door ten volle gebruik te maken van 

de economische opportuniteiten die zulke industriële omwenteling met zich mee brengt.  

Helaas worden deze stappen nu slechts traag en zelfs met tegenzin gezet. 

De auteur is onderzoeker aan het Institute 

for European Studies (IES), VUB 
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Economisch competitiever worden betekent dat 

we veel productiever met energie moeten om-

springen en onze invoerafhankelijkheid ernstig 

beperken door zelf meer (hernieuwbare) energie 

te produceren.  Een energietransitie dus. 

Hoe kan een overheid zulke transitie tot stand 

brengen? We bekijken eerst hoe langetermijnbe-

slissingen, visie, strategie en bestuurlijke organi-

satie impact kunnen hebben op de ontwikkeling 

van de energiesector. Vervolgens lichten we het 

belang van globale evoluties op energievlak toe 

en hoe ons beleid hierop kan inspelen. Tenslotte 

komt de nood aan kapitaal aan bod en hoe een 

slimme overheid ook hier een rol kan spelen.

OVERHEID ALS TRANSITIEPLANNER  

EN ORGANISATOR

Onderzoek in opdracht van de Europese Com-

missie toont aan dat een sterk en duidelijk over-

heidsengagement met betrekking tot hernieuw-

bare energie een belangrijke eerste stap is in het 

realiseren van een energietransitie. Het brengt 

de investeringskosten en in het bijzonder de 

kost van kapitaal naar omlaag zodat de uitein-

delijke prijs van hernieuwbare energie tot 30% 

kan dalen. Want het verankeren van bindende 

en consistente langetermijndoelstellingen, inclu-

sief tussentijdse mijlpalen, in het Belgisch en 

Vlaams energiebeleid zal tot een groter vertrou-

wen bij investeerders en financiers leiden.  Jam-

mer genoeg schiet op dat vlak Visie2050: een 

langetermijnstrategie voor Vlaanderen duidelijk 

tekort. De visietekst van de Vlaamse overheid 

bevat geen specifieke 2050-doelstelling rond 

hernieuwbare energie en ook de strategie om 

duurzame energie verder te ontwikkelen is uiter-

W
e denken in het bijzonder aan het ter-

gende gebakkelei over de verdeling van 

Europese 2020 energie- en klimaatdoelstellin-

gen tussen de verschillende Belgische overhe-

den. De situatie is ernstig omdat onze economie 

heel kwetsbaar is door haar hoge energie-inten-

siteit en afhankelijkheid. Ter plaatse trappelen 

brengt ook andere economische risico’s mee, 

zoals het missen van belangrijke kansen om deel 

te nemen in een snel groeiende wereldmarkt 

voor schone technologieën. Het realiseren van 

een energietransitie in ons land vraagt een voor-

uitziende en ondernemende overheid. Een over-

heid die risico’s durft nemen en investeren. 

ENERGIETRANSITIE ALS SOCIO-ECONOMISCHE 

UITDAGING

In het socio-economische debat werpt men 

vaak de loonkostenkloof tussen België en de 

buurlanden op als reden voor een lagere com-

petitiviteit en groei. Maar ook de energie-pro-

ductiviteit, uitgedrukt als de hoeveelheid BBP 

per eenheid gebruikte energie, is een belangrij-

ke economische factor die onze competitiviteit 

ten opzichte van andere landen bepaalt. België 

(en Vlaanderen in het bijzonder) heeft de laag-

ste energieproductiviteit in vergelijking met al 

onze buurlanden. De productiviteit ligt ook op-

merkelijk lager dan het Europese gemiddelde. 

Erger nog: die kloof wordt groter. Daarenboven 

zijn we een heel energie-afhankelijke regio, ook 

ten opzichte van die buurlanden. Het overgrote 

deel van die energie moeten we invoeren. Men 

kan argumenteren dat bovenstaande feiten een 

logisch gevolg zijn van de grote aanwezigheid 

van energie-intensieve industrie in Vlaanderen. 

Maar we zien dat net deze sectoren hun ener-

gieproductiviteit verhoogd hebben de afgelopen 

jaren. Belangrijke boosdoeners zijn de trage 

renovatie van gebouwen en een falend mobi-

liteitsbeleid. Of anders gezegd, door dagelijks 

massaal uren in de file te staan vernietigen we 

productiviteit. 

De situatie is ernstig omdat onze economie 

heel kwetsbaar is door haar hoge energie-

intensiteit en -afhankelijkheid.
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Economisch competitiever worden 

betekent dat we veel productiever met 

energie moeten omspringen en onze 

invoerafhankelijkheid ernstig beperken 

door zelf meer (hernieuwbare) energie te 

produceren. 

mate dun. Het is dus nodig om, op korte termijn, 

een Belgische en Vlaamse langetermijndoelstel-

ling samen met een geloofwaardig en bindend 

implementatieplan uit te werken.  

Het beleid moet er ook voor zorgen dat nieuwe 

spelers ruimte krijgen in de energiemarkt. Het 

overmatig beschermen van bestaande grote 

spelers in de markt is nefast voor innovatie en 

dus ook voor de energietransitie. De grootste 

elektriciteitsproducent in België spendeerde 

volgens het Europese R&D scoreboard in 2014 

slechts 0,3% aan onderzoek en ontwikkeling 

(O&O, gemeten als O&O-investeringen ten op-

zichte van omzet). Grote innovaties moeten we 

uit die hoek dus niet verwachten. In dat kader 

is ook het verlengen van de levensduur van de 

kerncentrales een de facto doodsteek voor de 

verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie. 

De meeste energiedeskundigen zijn het er over 

eens dat een toekomstig kostenefficiënt her-

nieuwbaar energiesysteem, flexibel moet zijn. 

Het vastzetten van grote hoeveelheden, inflexi-

bele, kernenergie tot 2025 blokkeert de weg 

voor alternatieve energie maar ook voor onder-

steunende systemen zoals flexibele gascentrales 

en gestuurde vraagbeheersing in de industrie. 

De kans is groot dat er door de verlenging van 

de levensduur van kernenergie een decennium 

lang geen investeringen gebeuren in het Belgi-

sche energiesysteem en dat er nadien heel dure 

(nood)maatregelen nodig zullen zijn. 

Ook de systeemkost voor de bestuurlijke orga-

nisatie van de Belgische energietransitie zal 

bekeken moeten worden. Er zijn beleidsmatig 

en economisch gezien zeker efficiëntiewinsten 

te boeken. Ons land telt vier energieregulatoren 

en vijf ministers en administraties met energie-

bevoegdheden. Dat is duur voor een klein land. 

Daarenboven verschilt het beleid en de regelge-

ving soms van gewest tot gewest hetgeen bij-

komende kosten genereert voor zowel energie-

gebruikers als producenten. Tenslotte werken 

sommige beslissingen op één beleidsniveau, 

zoals de bovenvermelde rond de kernuitstap, 

engagementen op andere niveaus tegen. Als er 

een volgende staatshervorming komt is het daar-

om zeker een te overwegen optie een deel van 

de energiebevoegdheden te rationaliseren door 

ze terug op federaal niveau te brengen. Dit zal 

het overheidsbeslag verlagen en door verhoogde 

beleidsconsistentie voor grotere investeringsze-

kerheid zorgen en dus de energiekost drukken. 

De beleidsconstructies in België rationaliseren 

is tenslotte het overwegen waard omdat we in 

Europa in de richting gaan van grotere regionale 

energiemarkten met als uiteindelijk doel een Eu-

ropese Energie-unie. Deze beweging staat voor 

een stuk haaks op een gefragmenteerd en com-

plex intern Belgisch energielandschap. 

LOKAAL INNOVATIEBELEID GEEFT ONDERNEMIN-

GEN TOEGANG TOT GROEIENDE WERELDMARKT

Het loont ook de moeite om even verder te kij-

ken dan de Europese Unie en hoe Belgische 

en Vlaamse bedrijven een rol kunnen spelen 

in de wereldmarkt voor schone technologieën. 

Er is een wereldwijde energierevolutie aan de 

gang. Vorig jaar vond er volgens Bloomberg New 

Energy Finance globaal voor  329,3 miljard dol-

lar aan investeringen plaats in hernieuwbare 

energie. Een stijging met 4% ten opzichte van 

2014. De meeste investeringen gebeurden in 
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Voorts hebben we om internationaal te concur-

reren ook een ambitieuze en mission-oriented 

industriële innovatiestrategie nodig. Dit bete-

kent onder andere een duidelijke toename van 

bestaande publieke O&O-middelen. Beschouw 

dit maar als een internationale innovatie-wed-

loop. De Verenigde Staten beseffen dit maar 

al te goed. Zo investeerde de overheid in haar 

stimuluspakket van 2008-2009, 90 miljard dol-

lar aan hernieuwbare energie en energie-effici-

entie. Het meest tot de verbeelding sprekende 

ontwikkelingslanden en groeilanden. De inter-

nationale organisatie voor hernieuwbare energie 

(IRENA) voorspelde voorts dat als wereldwijd de 

productie van hernieuwbare energie zou verdub-

belen tegen 2030 dit tot 1,3 biljoen dollar zou 

toevoegen aan het globale BBP. Er zal met an-

dere woorden een steeds grotere tot gigantische 

wereldmarkt ontstaan voor (innovatieve) schone 

technologieën. We zullen er voor moeten zorgen 

dat onze bedrijven in deze sector tot de wereld-

top behoren zodat zij ook belangrijke spelers 

worden in die nieuwe markt. De signalen zijn 

hoopgevend. Volgens vzw i-cleantech Vlaande-

ren vertegenwoordigen 950 cleantechbedrijven 

in Vlaanderen in 2013 samen een toegevoegde 

waarde van 4 miljard euro (ongeveer 10% van de 

Belgische economie). Om deze groeipool verder 

uit te bouwen moet de overheid eerst en vooral 

de binnenlandse vraag naar deze technologieën 

blijven stimuleren door bijvoorbeeld ambitieuze 

doelstellingen vast te pinnen.  

Visie2050 schiet duidelijk te kort: het 

bevat geen specifieke 2050-doelstelling 

rond hernieuwbare energie en ook de 

strategie om duurzame energie verder te 

ontwikkelen is uitermate dun.
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Het overmatig beschermen van 

bestaande grote spelers in de markt 

is nefast voor innovatie. De grootste 

elektriciteitsproducent in België 

spendeerde volgens het Europese R&D 

scoreboard in 2014 slechts 0,3% aan 

onderzoek en ontwikkeling.

initiatief was de oprichting van een nieuw klein 

agentschap. Het Advanced Research Projects 

Agency for Energy (ARPA-E), ondersteunt spits-

technologie en wetenschappelijke doorbraken 

die bijvoorbeeld tot spotgoedkope en heel ef-

ficiënte zonnecellen zullen leiden of goedkope 

batterijen voor grootschalige opslag van ener-

gie of goedkope en efficiënte elektrische voer-

tuigen. Een snelle, lichtvoetige en succesvolle 

technologie-incubator zoals ARPA-E kennen we 

helaas nog niet op Europees niveau. Aanzienlijk 

meer publieke middelen voorzien voor O&O in 

Vlaanderen en België hoeft geen aanslag op de 

Vlaamse begroting te betekenen. De nieuwe Eu-

ropese begrotingsregels laten nu toe om O&O-

investeringen af te schrijven op langere termijn. 

Zij moeten dus niet in een keer geboekt worden 

in de begroting (in tegenstelling tot andere pu-

blieke investeringen). We zullen natuurlijk ook 

keuzes moeten maken en O&O heel doelgericht 

inzetten op toekomstige uitdagingen die gelijk-

lopen in Vlaanderen en de rest van de wereld. 

Voorbeelden zijn energieopslag en de link met 

het elektriciteitsnet, nieuwe materialen en pro-

cessen voor hernieuwbare energie en energiebe-

sparingen en efficiënte integratie van hernieuw-

bare energie in gebouwen. De boodschap is dus 

duidelijk: om onze bedrijven een rol te laten spe-

len in de wereldmarkt voor schone technologie is 

een ambitieus binnenlands beleid nodig. 

OVERHEID ALS KATALYSATOR VOOR FINANCIE-

RING VAN ENERGIETRANSITIE

Naast het stimuleren van O&O zal het verwezen-

lijken van de energietransitie door middel van 

binnenlandse investeringen ook heel wat kapi-

taal vergen. Een studie uitgevoerd door de VITO 

stelde dat overgaan naar 100% hernieuwbare 

energie in België in 2050 zo’n 400 miljard euro 

zal vergen aan investeringen. Nu is het waar-

schijnlijk dat het uiteindelijke bedrag lager zal 

liggen omwille van doorgedreven innovatie en 

kostendrukkende schaalvoordelen volgend op 

de groeiende wereldwijde vraag naar duurzame 

energie. Daarenboven betreft het hier binnen-

landse investeringen die positieve invloed heb-

ben op BBP, werkgelegenheid en de handelsba-

lans.

Het kan vreemd klinken in tijden van besparin-

gen, maar nu is het echt het moment om de 

financieringskraan voor de energietransitie open 

te draaien. Voor de Belgische overheid is geld 

lenen op dit ogenblik heel goedkoop, met rentes 

die soms negatief staan. Dat betekent dat het 

terug te betalen bedrag uiteindelijk lager zal zijn 

dan het uitgeleende. Als die middelen ingezet 

worden in investeringen die als doel hebben de 

productiviteit te verhogen en energieafhankelijk-

heid te verlagen dan hoeft dit de kredietwaardig-

heid van ons land niet aan te tasten. De Vlaamse 

overheid kan er bijvoorbeeld voor kiezen om bij-

komende middelen in te zetten onder de vorm 

van bijkomende overheidsgaranties en kapi-

taalsverhogingen in de Participatiemaatschap-

pij Vlaanderen (PMV) met als doel bijkomende 

investeringen uit de financiële sector en onder-

nemingen in schone technologieën te faciliteren. 

Hier speelt de overheid dus de rol van risk taker 

en verlaagt zij dus de drempel voor investeer-

ders. Dit initiatief kan de kost van hernieuwbare 

energie tot 10% laten dalen, opnieuw door het 

verlagen van de kost van (risico)kapitaal. 
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niteiten brengt voor ondernemingen. Zo kan de 

lastenverlaging via de notionele interestaftrek 

afgebouwd worden en vervangen worden door 

een hogere en doelgerichte (gewestelijke) inves-

teringsaftrek. Deze verschuiving zal ten voordele 

zijn van ondernemingen, in het bijzonder KMO’s, 

die echt investeren in onze economie. De hui-

dige Vlaamse investeringsaftrek gaat zeker de 

goede richting uit met belangrijke aftrekposten 

als milieuvriendelijke O&O en investeringen. 

STILSTAAN IS VERLIEZEN

De overheden in ons land kunnen enkel voor een 

snelle en radicale energietransitie kiezen. Ons 

land is economisch kwetsbaar door hoge energie 

afhankelijkheid en lage energieproductiviteit. Er 

is ondertussen een wereldwijde industriële scho-

netechnologierevolutie aan de gang en onze on-

dernemingen moeten een deel van die nieuwe 

markt kunnen grijpen. Dit laatste is enkel moge-

lijk als we zelf eerst, en snel, een grotere sector 

in ons land uitbouwen, gedreven door een am-

bitieus, vooruitziend en ondersteunend beleid. 

Zoals Mark Twain zei: “Binnen twintig jaar zullen 

we meer ontgoocheld zijn over de dingen die we 

niet gedaan hebben dan over de zaken die we 

wel deden.” 

De ondersteuning vanuit PMV hoeft zich zeker 

niet te beperken tot de energiesector zelf. Ook in 

de Vlaamse en Belgische energie-intensieve in-

dustrie zal een ware energie- en klimaattransitie 

nodig zijn tegen 2050. In het bijzonder zullen er 

radicale technologische innovaties nodig zijn in 

de processen en producten. Het ontwikkelen en 

ontplooien van zulke nieuwe technologieën in de 

energie-intensieve industrie is een heel kapitaal-

intensief en risicovol proces. Bedrijven, zelfs de 

hele grote, zijn niet bij machte om deze risico’s 

volledig zelf te dragen. De lopende projecten 

zijn veelbelovend. In het Nederlandse Ijmui-

den test Tata al een radicaal nieuwe en zuinige 

hoogoven voor productie van ruwijzer uit. Ook 

de Europese papierindustrie heeft door middel 

van een intern innovatieproject ondertussen 

vijf technologieën gevonden om broeikasgas-

emissies van de sector tot 80% te reduceren 

tegen 2050. Vanaf 2020 zal de Europese Unie 

10 miljard euro inkomsten uit het Europees sys-

teem van verhandelbare emissierechten in een 

Europees innovatiefonds (beheerd door de Eu-

ropese Investeringsbank (EIB)) steken met als 

doel industriële en hernieuwbare technologieën 

te ondersteunen. Om in aanmerking te komen 

voor deze middelen zullen lidstaten en bedrijven 

voor cofinanciering moeten zorgen. Als we deze 

technologieën in ons land toegepast willen zien 

lijkt ook hier dus een interessante en belang-

rijk rol voor de overheid weggelegd. Vlaanderen 

kan, in navolging van dit Europese voorbeeld, 

een groter deel van haar eigen inkomsten uit de 

veiling van emissierechten gebruiken om inves-

teringen te stimuleren. 

Tenslotte kunnen we ook de fiscaliteit sturen in 

de richting van een energietransitie die opportu-

Het kan vreemd klinken in tijden van 

besparingen, maar nu is het echt het 

moment om de financieringskraan voor de 

energietransitie open te draaien.
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