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De transformatie van de zware industrie is een van de centrale uitdagingen van de

komende decennia. De sociale, economische en ecologische inzet is hoog. Er is dan ook

nood aan een doelgericht en goed omkaderd beleid.

De Europese Commissie pleit met haar Fit For 55 agenda voor meer Europese ambitie.

Maar de industriële transformatie zal ook nationaal beleid vergen. Hier bevinden zich

belangrijke hefbomen op vlak van subsidies, (energie)belastingen en regelgeving.

Landen gebruiken deze instrumenten om hun industrie op verschillende manieren te

ondersteunen, vooral met het oog op werkgelegenheid en economie, soms ook met

energiebesparings- of klimaatdoeleinden. Maar zijn die steunmaatregelen effectief om

de klimaatdoelen te halen? En wat zijn de sociale gevolgen van dit beleid?

In een artikel voor het Europees Vakbondsinstituut evalueren Bond Beter Leefmilieu en

Reset.Vlaanderen het ondersteuningsbeleid voor de zware industrie van Nederland,

Duitsland en België (Vlaanderen). We evalueren zowel het beleid dat van kracht was tot

en met 2019 als enkele recente koerswijzigingen. We kijken naar de ondersteuning via

energiebelastingen, via de Europese emissiehandel (ETS), en een aantal andere nationale

subsidies.

Het beleid in Nederland, Duitsland en België vertoonde tot voor kort een aantal

sterke gelijkenissen. Gratis emissierechten kwamen vooral terecht bij een relatief kleine

groep bedrijven, die ook genoten van de ‘compensatie voor indirecte emissiekosten’. De

energiebelastingen voor deze sectoren werden zeer laag gehouden, via een complex

geheel van voordelige tarieven en vrijstellingen. Een reeks andere (groene en

economische) subsidies ondersteunde deze sectoren zonder duidelijke voorwaarden of

langetermijnvisie. De belangrijkste drijfveer van het beleid was defensief: het behoud van

de nationale concurrentiekracht. Op vlak van duurzaamheid leverde het echter te weinig

op. Het had bovendien een aantal asociale neveneffecten. Een handvol energie-intensieve

bedrijven ontvingen het gros van de subsidies en kortingen, terwijl de huishoudens de

factuur gepresenteerd kregen. Zo betaalden in Vlaanderen gezinnen per MWh 20-30

maal meer aan groenestroombijdragen dan de grote industriële bedrijven



Sinds 2019 is er wel sprake van een trendbreuk. Nederland lanceerde een industriële

strategie, die duidelijke doelstellingen combineert met stokken (een nationale industriële

koolstofprijs) en wortels (nieuwe en aangepaste subsidies). Het land wil een

concurrentievoordeel opbouwen door voorop te lopen in haar industriële transitie. Ook

Duitsland formuleerde een eigen industriële visie, waarbij het land vooral steunt op

nieuwe subsidies. Hoewel Vlaanderen voor gelijkaardige uitdagingen staat, lopen we

achter. Vlaanderen zit voorlopig nog in voorbereidende fase: de EBO’s zullen hervormd

worden en in het najaar van 2021 worden nieuwe beleidsinitiatieven verwacht.

Deze initiatieven zijn een stap vooruit, maar ze volstaan niet voor de transformatie die

nodig is. BBL en Reset pleiten voor een ondersteuningsbeleid dat in al haar facetten

coherent is met de eerlijke transitie naar koolstofneutraliteit. Dat vergt een grondige

hervorming van bestaande subsidies en voordelen, maar ook afdwingbare afspraken en

belastingen, een actieve investeringspolitiek en vraagcreatie, een goede sociale

omkadering en breed overleg. Een sterk Europees kader is daarbij onontbeerlijk.

Vlaanderen moet daarbij kiezen voor een ambitieuze positie tijdens de komende

onderhandelingen over ‘Fit for 55’. Dat betekent echter niet dat we de uitkomst van dit

Europese proces moeten afwachten. Nederland en Duitsland tonen dat we vandaag al

werk kunnen maken van een offensieve strategie.



Management samenvatting

Inleiding

De transformatie van de zware industrie is een van de centrale uitdagingen van de

komende decennia. De productie van materialen zoals ijzer, staal, cement, aluminium en

basischemicaliën veroorzaakt grote hoeveelheden broeikasgasemissies. In Europa zijn

deze sectoren verantwoordelijk voor bijna 20% van alle emissies, in Vlaanderen gaat het

om zowat 28%. Hoewel de industrie haar uitstoot in het verleden sterk wist terug te

dringen, is deze reductie al tien jaar gestagneerd. Tot de coronacrisis uitbrak, bleven de

industriële emissies zo goed als ongewijzigd. Aan dit tempo zijn de klimaatdoelstellingen

(klimaatneutraliteit in 2050) onhaalbaar. Stapsgewijze vooruitgang volstaat niet meer: er

is nood aan een ingrijpende koerswijziging op vlak van circulaire economie,

productieprocessen en materialen.

Toch kunnen we niet zonder de basisindustrie. De materialen die zij produceert zijn vaak

onontbeerlijk voor een moderne economie, maar ook voor de productie van

isolatiemateriaal, windmolens, en andere bouwstenen van de klimaattransitie. De inzet op

sociaal en economisch vlak is eveneens bijzonder hoog. Deze sectoren zijn een

belangrijke bron van toegevoegde waarde en tewerkstelling. Er is dan ook nood aan een

ambitieus, doelgericht en goed omkaderd beleid. Zo zorgen we dat de basisindustrie

geen hinderpaal vormt voor de klimaattransitie, maar een hefboom.

De Europese Commissie pleit met haar Fit For 55 agenda voor meer Europese ambitie.

Maar industriële transformatie zal ook nationaal beleid vergen. Hier bevinden zich

belangrijke hefbomen op vlak van subsidies, (energie)belastingen en regelgeving.

Landen gebruiken deze instrumenten om hun industrie op verschillende manieren te

ondersteunen, vooral met het oog op werkgelegenheid en economie, soms ook met

energiebesparings- of klimaatdoeleinden. Maar zijn die steunmaatregelen effectief om

de klimaatdoelen te halen? En wat zijn de sociale gevolgen van dit beleid?

In een studie voor het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) evalueren Bond Beter

Leefmilieu en Reset.Vlaanderen het ondersteuningsbeleid voor de zware industrie van

Nederland, Duitsland en België (Vlaanderen). We evalueren de maatregelen die van

kracht waren tot en met 2019, maar ook het nieuwe industriebeleid dat sindsdien werd

aangekondigd door zowel Nederland als Duitsland. Tot slot formuleren we enkele

aanbevelingen voor het Vlaamse beleid.

Deze tekst vat het artikel “For a fair and effective industrial climate transition” samen.



Het ondersteuningsbeleid tot en met 2019

Tot en met 2019 vertoonde het ondersteuningsbeleid voor de zware industrie in

Nederland, Duitsland en België een aantal sterke gelijkenissen. Hieronder geven wij

een kort overzicht van de opzet van de verschillende steunregelingen.

(1) Europese Emissiehandel (ETS). Ten eerste zijn er verschillende steunmaatregelen in

het kader van het ETS systeem. Hoewel het hier hoofdzakelijk EU beleid betreft zijn de

maatregelen erg belangrijk voor de lidstaten en hun industrieën. De basisindustrie neemt

deel aan het Europese ETS-systeem. Dit betekent dat zij enkel broeikasgassen mogen

uitstoten in ruil voor emissierechten. Deze rechten kunnen ze verhandelen onder elkaar,

of kopen via een veiling.

Om concurrentienadeel te voorkomen wordt een belangrijk deel van die emissierechten

gratis uitgedeeld. Deze gratis rechten ondermijnen echter het principe van ‘de vervuiler

betaalt’, aangezien de industrie niet de volledige kost van haar koolstofemissies moet

betalen. Overheden lopen hierdoor inkomsten mis die ze zouden kunnen besteden aan

een eerlijke transitie. Lange tijd kregen veel industriële bedrijven bovendien meer rechten

dan ze nodig hadden, waardoor ze deze konden verkopen aan meerwinsten.

Een tweede steunmaatregel binnen het ETS betreft wel degelijk een nationale subsidie:

de ‘compensatie voor indirecte emissies’. Dit is een compensatie voor de doorgerekende

emissies die vrijkomen bij de productie van elektriciteit. Dit komt doordat de



elektriciteitsproductie ook deel is van het ETS, maar sinds 2013 geen gratis rechten meer

krijgt. De energiesector moet dus volledig betalen voor haar emissies. Die kosten rekent

de sector door aan haar klanten, onder wie ook de industrie. De EU staat toe (maar

verplicht niet) dat lidstaten hun industriële bedrijven compenseren voor deze ‘indirecte

emissiekost’. Ongeveer de helft van alle lidstaten, waaronder ook Duitsland, Nederland en

België (Vlaanderen en Wallonië), maakt gebruik van deze subsidie. In België zijn er wel

regionale verschillen: Wallonië voerde het systeem later in dan Vlaanderen, en plafonneert

de uitgaven op 7,5 miljoen per jaar. Vlaanderen kiest daarentegen steevast voor de

maximale compensatie. Dit systeem subsidieert het gebruik van elektriciteit. De

compensatie stijgt bovendien wanneer de industrie elektriciteit afneemt die op een meer

CO2-intensieve manier werd geproduceerd.

Deze steunmaatregelen hadden een ecologische en sociale kost. De toebedeling van

gratis emissierechten was te royaal en te weinig doelgericht, en zorgde voor een uitholling

van het prijssignaal dat ETS had kunnen geven. Onderzoek toonde bovendien aan dat de

voordelen vooral een beperkte groep grote vervuilers te beurt vielen, terwijl de kosten

terecht kwamen bij huishoudens en andere bedrijven. Het gevreesde concurrentienadeel

dat het ETS-systeem zou veroorzaken, bleef uit.

(2) Energiebelastingen. De zware industrie verbruikt grote hoeveelheden elektriciteit,

aardgas en andere brandstoffen. Energieprijzen vormen een belangrijke factor in de

competitiviteit van deze energie-intensieve bedrijven. Veel landen geven deze bedrijven

daarom grote kortingen en vrijstellingen op hun energiebelasting. Een Europees

raamwerk probeert deze voordelen te harmoniseren en minimumtarieven op te leggen,

maar in de praktijk beschikken lidstaten over veel marge om hun industrie te

ondersteunen.

Nederland, Duitsland en België maken hiervan gebruik om de energiebelastingen voor

zware industrie sterk in te perken. Ze doen dit via een complex systeem van aangepaste



tarieven. De mechanismen verschillen per land, maar de grote lijnen zijn gelijkaardig. Een

deel van de vrijstellingen heeft betrekking op de verduurzaming van de

energievoorziening: in elk van de drie landen wordt een deel van de subsidies voor

duurzame energie gefinancierd via de energiefactuur. Telkens krijgt de industrie echter

belangrijke kortingen op deze groene bijdrage. Daarnaast zijn er vrijstellingen voor tal van

andere heffingen, met name kosten voor het energienet, maar ook specifieke

vrijstellingen voor industriële processen.

Deze vrijstellingen staan een verduurzaming van het industrieel energieverbruik in de

weg. Ze subsidiëren energieconsumptie in het algemeen, maar stimuleren ook het

gebruik van fossiele energiebronnen. Volgens de Europese Commissie gaat zowat de helft

van alle Europese industriële energiesubsidies naar fossiele brandstoffen. Een recente

raming voor België (Vlaamse cijfers zijn niet beschikbaar), bijvoorbeeld, wees uit dat onze

industrie jaarlijks voor €3,3 miljard aan fossiele energiesubsidies ontvangt.

Vlaanderen en Nederland verbinden deze steunmaatregelen met de deelname aan

energieconvenanten. In Vlaanderen via de EBO’s (Energiebeleidsovereenkomsten), in

Nederland via de MAJ3/MEE. In ruil voor energieaudits en energiebesparende

maatregelen, krijgen bedrijven een aantal steunmaatregelen. Deze vrijwillige systemen

zorgen echter enkel voor incrementele vooruitgang, en bieden de betrokken bedrijven

veel voordelen in ruil voor beperkte verplichtingen. De vooruitgang op vlak van industriële

energie-efficiëntie is in zowel Vlaanderen, Nederland als Duitsland stilgevallen.

Sociaal zijn deze kortingen al evenmin. Ten eerste zijn de baten geconcentreerd: in

Vlaanderen schatten we dat zes energie-intensieve bedrijven zowat 20% van alle

energie-subsidies ontvangen. In Duitsland ontvangt slechts 4% van alle industriële

bedrijven vrijstellingen, terwijl deze wel 41% van de energieconsumptie

vertegenwoordigen. Ook in Nederland betalen de 12 grootste vervuilers amper groene



stroombijdragen (ODE). De totale kost van deze kortingen blijkt moeilijk te turven. In

Duitsland komt een schatting op €8 miljard aan jaarlijkse voordelen voor de zware

industrie. Deze kosten worden hoofdzakelijk gedragen door de energiefactuur van

KMO’s en gezinnen. Ter illustratie: in Vlaanderen betaalden gezinnen per MWh 20-30

maal meer aan groenestroombijdragen dan de grote industriële bedrijven. De

Nederlandse Energiebelasting bedroeg voor huishoudens 97 euro/MWh en slechts 0,55

euro/MWh voor grote verbruikers (>10 GWh). In Duitsland gelden gelijkaardige

verhoudingen (zie grafiek). Een erg asociale verdeling van de lasten, aangezien het net

de armste huishoudens zijn die hier het zwaarst door getroffen worden.

(3) Overige subsidies. Naast de specifieke ondersteuning via het Europese

emissiehandelssysteem en energiebelastingen, zijn er op het nationale niveau nog tal van

andere subsidies en belastingmaatregelen van kracht die (onder meer) de zware industrie

ondersteunen. Deze zijn vaak minder prominent aanwezig in analyses van het industrieel

beleid. Toch zijn ze belangrijk: ze geven mee richting aan de investeringen en

activiteiten van deze sectoren.

We maken een onderscheid tussen enerzijds maatregelen gericht op verduurzaming, en

anderzijds op meer algemene (niet-milieugebonden) steun.

De steun voor verduurzaming omvat in Vlaanderen bijvoorbeeld subsidies als

Strategische Ecologiesteun en Ecologiepremie+ (~30 mln per jaar), of de bijkomende

belastingaftrek voor investeringen in energie-efficiëntie. In Nederland betreft het o.m. de

(recent hervormde) SDE+, voor investeringen in duurzame energietechnologie, en de

belastingssteun voor energie-efficiëntie (IEA) van 60 mln per jaar. Duitsland zette tot voor

kort (zie onder) vooral in op subsidies voor industriële energie-efficiëntie. Daarnaast

ontvangen deze bedrijven ook een deel van de subsidies voor duurzame

energieproductie. Hoewel de industrie in geen van de drie landen substantieel bijdraagt

aan groene energiebelastingen (zie boven), genieten ze wel van de subsidies die hieruit

resulteren. Ze zijn namelijk zelf eigenaar van grote installaties voor WKK of groene stroom.

In Vlaanderen gaat het bijvoorbeeld over 20 miljoen aan 6 grote industriële bedrijven. De

Nederlandse steun voor de geothermische en PV-installaties van Shell kan dan weer

oplopen tot €167 miljoen, de projecten van Akzo Nobel m.b.t. biomassa en PV tot €136

miljoen. Voor Duitsland hebben we de analyse niet gemaakt.

Daarnaast zijn er talloze steunmaatregelen zonder (directe) link met verduurzaming.

Denk aan algemene investeringssteun, garanties, innovatiesteun, loonsubsidies, en

andere. In België omvat dit bijvoorbeeld instrumenten als de Strategische

Transformatiesteun of de voordelige fiscale tarieven voor O&O, maar in wezen ook de

notionele interestaftrek of de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Ook

Nederland installeerde verschillende belastingvoordelen voor investeringen en O&O,

naast voordelige winstbelastingen en loonsubsidies die o.m. terechtkwamen bij grote

industriële bedrijven als BASF, Shell en Tata Steel.



Sommige van deze maatregelen hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de

verduurzaming van de industrie. Talloze steunmaatregelen werden echter overhandigd

zonder enige (klimaat)voorwaarde. Een belangrijke deel van de middelen draagt hierdoor

onvermijdelijk bij aan een bestendiging van de huidige ‘fossiele’ waardeketens. Maar ook

veel van de milieugebonden subsidies zijn gericht op stapsgewijze verbeteringen van

bestaande processen. Zo dreigen we geld te verspillen aan installaties die geen

stapsgewijze, maar wel ingrijpende veranderingen moeten ondergaan.

Het bilan: subsidiestromen zonder richting

Kortom: tot en met het jaar 2019 was het beleid in de onderzochte landen, in

samenspel met het belangrijkste Europese instrument (ETS), hoofdzakelijk defensief.

Uit vrees voor concurrentienadelen werd dwingend beleid vermeden of uitgehold door

vrijstellingen. Gratis emissierechten kwamen vooral terecht bij een relatief kleine groep

bedrijven, die ook genoten van de ‘compensatie voor indirecte emissiekosten’. De

energiebelastingen voor deze sectoren werden zeer laag gehouden, via een complex

geheel van voordelige tarieven en vrijstellingen. Een reeks andere (groene en

economische) subsidies ondersteunde deze sectoren zonder duidelijke voorwaarden of

langetermijnvisie. In de drie landen was er bovendien sprake van steunmaatregelen die

geen bijdrage leverden aan de transitie, of deze zelfs regelrecht tegenwerkten - onder

meer via de subsidiëring van fossiele brandstoffen en productiewijzen. De belangrijkste

drijfveer van het beleid was het behoud van de nationale concurrentiekracht. Op vlak van

duurzaamheid leverde het echter te weinig op. De verdelingseffecten van dit beleid, dat

zelden uitblonk in transparantie of eenvoud, waren door de band genomen asociaal.

Sinds 2019 is er wel sprake van een nieuw momentum.

Nieuw momentum sinds 2019

De drie hierboven onderzochte landen hebben sinds 2019 allemaal verschuivingen

aangekondigd in hun industriebeleid. Nieuwe instrumenten en strategieën

vervangen of hervormen het "oude" systeem, terwijl andere zijn ingevoerd naast de

bestaande reeks steunmaatregelen.

Nederland

De Nederlandse Klimaatwet en het daaropvolgende Klimaatakkoord kwamen in 2019 tot

stand na een reeks onderhandelingen tussen de overheid, middenveldorganisaties en

bedrijven. Het akkoord stelde onder meer sectorale uitstootdoelstellingen op. Voor de

industriële sectoren gold dat zij tegen 2030 hun broeikasgassen met 59% moest

terugdringen in vergelijking met 1990.

Om deze doelstellingen te realiseren, formuleerde de toenmalige regering een nieuwe

industriële strategie. Het principe van ‘De vervuiler betaalt’, vormt de kern van deze



strategie, en wordt gecombineerd met belastingen, subsidies en gecoördineerde

investeringen in infrastructuur. Concurrentievermogen neemt nog steeds een belangrijke

plaats in de strategie, maar doet het wel op een andere manier: Nederland wil een

concurrentievoordeel opbouwen door voorop te lopen in haar industriële transitie.

Deze visie vertaalde ze vervolgens naar enkele concrete ingrepen.

Deze omvatten ten eerste een aantal ‘stokken’. Zo zal Nederland een aanvullende

nationale koolstofheffing invoeren voor industriële emissies, gebaseerd op het ETS

systeem. In 2030 zal de kostprijs van een ton CO2 minstens €125 per bedragen. Daarnaast

zal Nederland de compensatie voor indirecte emissiekosten afschaffen. Ze zijn daarmee

het eerste land dat dit instrument afvoert. Deze beslissing moet wel nog bekrachtigd

worden door de nieuwe regering.

Nederland introduceert tegelijkertijd een aantal ‘wortels’. De belangrijkste is een

hervorming van de SDE+ regeling. De nieuwe SDE++ zal naast investeringen in duurzame

energie ook klimaatmaatregelen subsidiëren, met een totaalbudget van 30 miljard euro

(tot en met 2030). Per jaar gaat maximaal €550 miljoen van dit bedrag naar

klimaatmaatregelen in de industrie.

De financiering van dit beleid komt ten dele van een verschuiving in de

energiebelastingen. De ‘opslag duurzame energie’ (een heffing op elektriciteit en gas die

de SDE++ regeling financiert) wordt verhoogd, waarbij de tarieven voor gas meer stijgen

dan deze voor elektriciteit. Na protest van vakbonden en milieuorganisaties kwam er een

bijkomende lastenverschuiving van huishoudens naar bedrijven.

Duitsland

Duitsland lanceerde in 2019 een nieuwe klimaatstrategie, met emissiedoelstellingen die

mikten op -55% tegen 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Er kwam eveneens een

industriële strategie, gestoeld op drie pijlers: industriële competitiviteit, technologische

innovatie, en strategische autonomie. Later volgde nog een specifieke waterstofstrategie.

De overheid ontwikkelde ook nieuwe overlegorganen zoals de “alliantie voor de toekomst

van de industrie”, met werkgevers, vakbonden en de minister van Economie.

In de praktijk zet de Duitse overheid vooral in op de grootschalige uitrol van nieuwe (en

innovatieve) subsidieprogramma’s. Deze omvatten onder meer een ‘nationaal

decarbonisatieprogramma’, dat R&D en proefinstallaties zal financieren voor de reductie

van procesgerelateerde emissies om zo 2,5 mio ton CO2 te reduceren tegen 2030. De

waterstofstrategie beschikt over een budget van 2 miljard euro, en introduceert een

pilootprogramma voor ‘carbon contracts for difference’ - een nieuw subsidie instrument

(gelijkaardig aan de Nederlandse SDE++) dat zich vooral richt op de commerciële

opschaling van innovatieve technologieën. Er komen ook middelen voor duurzaam

grondstoffengebruik, energie-efficiëntie en onderzoek. Het toegezegde budget voor

industriële decarbonisatie tot en met 2030 bedraagt vandaag 5 miljard euro, maar



verwacht wordt dat dit zal evolueren naar €12 miljard. Daarnaast maakt de overheid ook

gebruik van haar publieke investeringsmaatschappij, KfW, om investeringen te

financieren via garanties  en leningen.

Het Duitse beleid wijzigt dus minder van koers dan het Nederlandse, en maakt geen

gebruik van extra ‘stokken’. De toon blijft ook meer defensief van aard. Toch is er

onmiskenbaar sprake van een nieuwe dynamiek, met een evoluerende strategie,

specifieke sectorale programma’s zoals dat rond waterstof, en een herziening van het

subsidiebeleid richting industriële decarbonisatie.

Vlaanderen:

In tegenstelling tot Nederland en Duitsland heeft Vlaanderen tot vandaag geen nieuw

industrieel beleid geformuleerd. Ook de aangekondigde hervorming van de EBO’s werd

nog niet gepresenteerd (in 2022 moet de Vlaamse Overheid nieuwe EBO’s afsluiten).

In 2019 lanceerde de overheid wel het Moonshot-programma voor fundamenteel

basisonderzoek om nieuwe technologieën te verkennen die tegen 2050 de Vlaamse

basisindustrie klimaatneutraal zouden kunnen maken. De middelen (€20 miljoen per jaar

en 20 jaar lang) zijn echter beperkt, en dit programma is niet gekoppeld aan een duidelijk

geformuleerd transitiekader.

Eind 2020 verscheen vervolgens een roadmapanalyse, een verkenning van potentiële

transitiepaden voor een ‘koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie’. Deze moet

dienen als een opstap naar een industrieel beleidsprogramma. Intussen zijn wel middelen

(zo’n 125 miljoen) gereserveerd in het kader van de IPCEI-projecten over waterstof. In het

Nationaal Herstelplan heeft de federale overheid, samen met de gewesten middelen

vrijgemaakt voor een waterstof- en CO2-backbone.

In het najaar van 2021 worden nieuwe beleidsinitiatieven verwacht die hierop

voortbouwen, zoals een decretaal kader om zowel het Moonshot-initiatief, maar ook het

brede industriële transitiekader te verankeren.

Conclusie en aanbevelingen

De transitie naar een koolstofneutrale en circulaire industrie vergt grote inspanningen.

Maar het is geen onmogelijke opdracht. Ze biedt ook talloze opportuniteiten rond

werkgelegenheid en duurzame productie. Zoals het recente IPCC-rapport duidelijk

maakte, tikt de klok bovendien ongenadig verder. We moeten dringend werk maken van

een ambitieuze, sociaal rechtvaardige transitie in de basisindustrie.

Hoewel er nog steeds kanttekeningen te plaatsen zijn bij de nieuwe koers van Duitsland

en Nederland, erkennen onze buurlanden ondertussen de noodzaak van bijkomende,

nationale actie. Ze omarmen meer en meer de kansen die een proactief groen industrieel



beleid kan bieden. Het contrast met Vlaanderen is groot: het Vlaamse industrieel beleid

bleef tot  vandaag defensief en gericht op het behoud van de concurrentiepositie.

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat ze deze herfst een nieuwe strategie wil

presenteren. We hopen dat ze deze kans zal aangrijpen om net als Nederland in te zetten

op een offensief verhaal. Achterblijven is immers riskanter dan vooroplopen. Zoals CE Delft

onomwonden stelt: “Het concurrentievermogen in een koolstofarme wereldeconomie zal

bepaald worden door het vermogen om producten te leveren met drastisch verminderde

emissies”.

Denk op lange termijn

BBL en Reset Vlaanderen vragen de Vlaamse overheid daarom om snel werk te maken

van aan een langetermijnbeleidskader met een visie tot 2050. Daarin moeten

tussentijdse doelstellingen worden vermeld, samen met een coherente set aan

randvoorwaarden en beleidsingrepen. Om de maatschappelijke legitimiteit van deze

strategie te verankeren, komt ze best tot stand na overleg met een brede groep van

bedrijven, experts, vakbonden en middenveldorganisaties. De concrete realisatie van deze

strategie vergt zowel regionale, nationale als Europese actie. Het beleid in de buurlanden

kan hier inspiratie bieden.

Gebruik subsidies als klimaathefboom

De industrie moet ten eerste aangezet worden om zelf naar oplossingen te zoeken. ‘De

vervuiler betaalt’ blijft een richtinggevend principe. Deze druk wordt eerst en vooral

uitgeoefend via het Europese emissiehandelssysteem (ETS). De Vlaamse overheid steunt

tijdens de komende Fit for 55 onderhandelingen daarom best een versnelde uitfasering

van de gratis emissierechten, en een aanscherping van de uitstootdoelstellingen voor

2030. Een nationale industriële koolstofprijs, naar het Nederlandse voorbeeld, kan een

aanvullende prikkel geven. De inkomsten uit dit soort mechanismen kunnen we

vervolgens inzetten voor het financieren van de transitie. Het voorstel van de Europese

Commissie om de inkomsten uit ETS verplicht te investeren in klimaat en sociale

doeleinden, verdient dan ook  navolging.

Een tweede prioriteit, regionaal en nationaal, is de afbouw van fossiele subsidies. Deze

middelen, die bv. verstrekt worden via voordelen op energiebelastingen, kan Vlaanderen

gebruiken om verduurzaming te stimuleren. Vanuit sociale overwegingen dringt zich ook

een verschuiving op, weg van de lasten voor huishoudens. Daarnaast is het grotere plaatje

van het klimaatbeleid van belang: sommige subsidies en belastingvoordelen vertragen

vandaag de transitie, of dragen er op geen enkele manier aan bij. We pleiten voor een

brede duurzaamheidstoets van alle bedrijfssubsidies, zoals die vandaag al bestaat in

Duitsland.



Geef de industrie een toekomstperspectief via klimaatpact

Daarnaast hebben deze sectoren echter ook behoefte aan een positief perspectief.

Investeren in industriële ‘vergroening’ moet voldoende aantrekkelijk zijn. De overheid kan

dit stimuleren met gerichte ondersteuning voor de ontwikkeling en opschaling van

groene technologieën. Nieuwe instrumenten zoals de Duitse “contracts for difference” of

het Nederlandse SDE++ bieden in dit opzicht interessante alternatieven voor de

bestaande Vlaamse subsidies. De overheid moet ook zelf als durfinvesteerder optreden,

bijvoorbeeld via Participatiemaatschappij Vlaanderen. Om te zorgen dat er vervolgens

ook voldoende vraag is naar ‘groene’ materialen, kan er onder meer gekeken worden naar

een verduurzaming van het aanbestedingsbeleid of de invoering van productnormen.

Een voorbeeld: het Zweedse Volvo kondigde al aan om al haar wagens vanaf 2026 met

“groen” staal te produceren. De Gentse site van Volvo kan zo een hefboom zijn voor een

groene staalmarkt, via ArcelorMittal. Ook op dit vlak bouwde Nederland al ervaring op.

Nieuwe industriële waardeketens zullen daarnaast nood hebben aan pijpleidingen, een

versterking van het energienet en andere infrastructuur. De markt zal deze niet zelf

voorzien, dit vergt openbare investeringen.

Deze lusten en lasten kunnen we aan elkaar koppelen door een ‘klimaatpact’ af te sluiten

met industriële bedrijven. In plaats van de vrijwillige engagementen van de EBO’s, krijgen

bedrijven toegang tot een brede reeks steunmaatregelen op voorwaarde dat zij zich

inschakelen in de klimaattransitie - met kwantificeerbare doelstellingen op basis van het

langetermijn beleidskader. Met het momentum in 2022 - wanneer de nieuwe EBO’s

moeten afgesloten worden, moeten deze ideeën in de praktijk worden omgezet.

Pleit voor een koolstofgrenstaks en harmoniseer de energiebelastingen

Vlaanderen is natuurlijk geen eiland, en het behoud van de regionale concurrentiekracht

blijft een sluitstuk van deze strategie. Zo kunnen we onze industrie stimuleren om

noodzakelijke veranderingen door te voeren, en hen tegelijkertijd beschermen tegen

concurrenten die dit principe ondermijnen. Daarom moet de Vlaamse regering de

invoering van een Europees koolstofgrensmechanisme ondersteunen, om

koolstoflekkage naar niet-EU landen te helpen voorkomen. Binnen de EU is er op dit vlak

nood aan een verdere harmonisatie van de energiebelastingen en een verduurzaming

van de regels voor staatssteun. Het voorstel dat de Europese Commissie deed voor een

hervorming van de richtlijn Energiebelastingen gaat in de goede richting, en verdient

bijval van Vlaanderen.

Werk samen met onze buurlanden

Tot slot is er een rol voor meer regionale samenwerking. Nederland, België en Duitsland

zijn economisch, sociaal en ecologisch sterk vervlochten. Grensoverschrijdende

samenwerking op vlak van infrastructuur, groene investeringen, klimaatneutrale



technologie en de ontwikkelingen van markten zal noodzakelijk zijn. Maar ook coördinatie

op vlak van concurrentievoorwaarden kan cruciaal zijn, bijvoorbeeld op vlak van

energiebelastingen en ander ondersteuningsbeleid. Zo verankeren we een transitie die

zich richt op een race naar de top, in plaats van een race naar de bodem.


