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• “Welke concrete mogelijkheden zijn er om in Vlaanderen  

in de metaalsectoren op een duurzame manier  

aan ‘nieuwe industrialisering’ te doen?  

Op welke concrete niches moeten/kunnen bedrijven  

zich op focussen? 

• Op langere termijn is de fundamentele vraag  

hoe maatschappelijk systeem zoals wonen, produceren, 

mobiliteit, energie…  

op ingrijpende wijze herschikt kunnen worden.  

Het aanpakken van deze systemen op lange termijn wordt 

systeeminnovatie binnen een kader van duurzame ontwikkeling 

genoemd.  

Zowel de overheid als de bedrijven zijn gefocust op de korte 

termijn en niet op de langere duurzame termijn. Hoe kan deze 

modernisering bewerkstelligd worden.” 

http://www.abvvmetaal.be/index.php
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• ‘time lag dilemma’ 

• ‘expect the unexpected’ of ‘what if ?’ 

• ‘windows of opportunities are closing/have closed’ 

• KT (2015-2020) en MLT (2020-2030) 

• ‘vulnerability’ en ‘resilience’ 

• ‘be ware of hypes’ (cf. sociale media) 

• ‘trade offs’ / ‘rebound effects’ 

• ‘lock-in investments’ versus ‘no regret measures’ 

• sociale dimensie wordt onderbelicht (cf. ‘doel’ versus ‘middel’) 

• nood aan volume-maatregelen 

• ‘technology assessment’ ↓ 

• ‘co-benefits’ 
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De transitie naar een kringloopeconomie. 

Reflecties, voorafgaand. 
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De grote maatschappelijke uitdagingen: 

de zogenoemde ‘megaforces’ 

• energie en brandstof 

• klimaatverandering 

• grondstoffenschaarste 

• waterschaarste 

• bevolkingsgroei 

• welvaart 

• verstedelijking 

• voedselveiligheid 

• achteruitgang van ecosystemen 

• ontbossing 

Bron: KPMG (2012) 



De zogenoemde ‘megaforces’: 

enkele veranderingen tegen 2030-2035 (1) 

Megaforces Indicator % van verandering 

Energie en brandstof 

Primaire energievraag +33 

Netto elektriciteitsproductie +84 

Klimaatverandering 

Energie-gerelateerde CO2-

emissies 
+20 

Gemiddelde 

temperatuurstijging 
0,5 – 1.0 °C 

Materiaalgebruik 
Winning van ruwe materialen 

(excl. fossiele brandstoffen) 
+55 

Water 

Vraag naar waterwinning +53 

Bevolking gebukt onder 

watertekort 
+39 

8 Bron: KPMG (2012) 



Megaforces Indicator 
% van 

verandering 

Bevolking 
Totale bevolking +20  

Bevolking ouder dan 65 +50 

Welvaart 
Koopkracht van de middenklasse +172 

Reële BBP +130 

Verstedelijking 
Stedelijke bevolking +44 

Aantal km² verstedelijkt gebied +110 

Voedselveiligheid 
Vraag naar voedsel +50 

Belangrijkste voedselprijzen +70 tot +90 

Achteruitgang  

van ecosystemen 

Gemiddeld voorkomen van 

terrestrische soorten 
-9 tot -17 

Ecologische voetafdruk +33 

Ontbossing 
Netto oppervlakte aan bos -13 

Verlies aan Amazonewoud +55 
9 Bron: KPMG (2012) 

De zogenoemde ‘megaforces’: 

enkele veranderingen tegen 2030-2035 (2) 



De grote maatschappelijke uitdagingen:  

de samenhang tussen de ‘megaforces’ 

• energie en brandstof 

• klimaatverandering 

• grondstoffenschaarste 

• waterschaarste 

• bevolkingsgroei 

• welvaart 

• verstedelijking 

• voedselveiligheid 

• achteruitgang van ecosystemen 

• ontbossing 

Koolstofarme samenleving,  

in het bijzonder,  

vergroening van aanbod. 

(Zeldzame) (aard-)metalen 

Biomassa 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 

Bron: KPMG (2012) 



Bron: Chatham House (2012) 



De zogenoemde ‘megatrends’ in de actualiteit 

• Changing demographic balances 

• Increasing speed of technological development and its unforeseen impacts 

• Scarcity of natural and other resources 

• From a unipolar to a multipolar world 

• Climate change 

• Increasing fragility of natural and societal systems 

De publicatie is voorzien 

voor … 

12 



Inhoud 

1. De zogenoemde ‘megaforces’ 

 

2. ‘war on metals !’ 

 

3. De specifieke kwetsbaarheid 
– van onze (koolstofarme) samenleving 

– van de metaalsector 

 

4. Naar een kringloop-economie … 

 

5. … maar wat met de sociale context ? 

 

6. Mogelijkheden tot een concrete aanpak 

 

7. Epiloog: een kwetsbaarheidstool 

13 



De analyse doorgetrokken (1) 

 
(Clean) Tech:  

performantie stijgt door grote diversiteit aan metalen, maar … 

 

Bron: OECD (2010) 



(Clean) Tech:  

… de recyclage/terugwinning laat te wensen over. 

 

Bron: IRP (2013) 

De analyse doorgetrokken (2) 

 



Het metaalwiel in twee richtingen: 

erts ↔ product 

Bron: IRP (2013) 
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De specifieke kwetsbaarheid:  

‘war on metals’ ! (1) 

 



De specifieke kwetsbaarheid:  

‘war on metals’ ! (2) 

 

Bron: EC (2014) 

The major producers of the twenty EU critical raw materials 
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De specifieke kwetsbaarheid  

van een koolstofarme samenleving 
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De specifieke kwetsbaarheid:  

tegengestelde berichtgeving? 

 

http://www.transitionnetwork.org/sites/www.transitionnetwork.org/files/uploaded/u4740/600_268552682.jpeg


De specifieke kwetsbaarheid:  

de wetenschappelijke wereld bevestigt. 

 



De specifieke kwetsbaarheid  

van een (koolstofarme) samenleving 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



Tijdslijn (zeldzame) (aard-) 

metalen 

Aanwezig in producten  

en technologieën 

De specifieke kwetsbaarheid  

van een (koolstofarme) samenleving 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



Tijdslijn (zeldzame) (aard-) 

metalen 

Aanwezig in producten  

en technologieën 

Korte termijn 

(rond 2015!) 

Tellurium 

Indium 

Gallium 

Neodymium 

Dysprosium 

fotovoltaïsche zonnepanelen; 

legeringen; thermo-elektrische 

apparaten; flatscreens en 

touchscreens; Infrarood detectoren; 

halfgeleiders; LED’s; magneten; 

batterijen; …  

De specifieke kwetsbaarheid  

van een (koolstofarme) samenleving 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



Tijdslijn (zeldzame) (aard-) 

metalen 

Aanwezig in producten 

en technologieën 

Korte termijn 

(rond 2015!) 

Tellurium 

Indium 

Gallium 

Neodymium 

Dysprosium 

fotovoltaïsche zonnepanelen; 

legeringen; thermo-elektrische 

apparaten; flatscreens en 

touchscreens; Infrarood detectoren; 

halfgeleiders; LED’s; magneten; 

batterijen; …  

Middellange termijn  

(tot 2020!) 

Lithium 

Palladium 

Platinum 

Niobium 

zeldzame aardmetalen 

batterijen; katalysatoren; 

elektronica; legeringen; versterkt 

staal; … 

De specifieke kwetsbaarheid  

van een (koolstofarme) samenleving 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



Tijdslijn (zeldzame) (aard-) 

metalen 

Aanwezig in producten en 

technologieën 

Korte termijn 

(rond 2015!) 

Tellurium 

Indium 

Gallium 

Neodymium 

Dysprosium 

fotovoltaïsche zonnepanelen; 

legeringen; thermo-elektrische 

apparaten; flatscreens en 

touchscreens; Infrarood detectoren; 

halfgeleiders; LED’s; magneten; 

batterijen; …  

Middellange termijn  

(tot 2020!) 

Lithium 

Palladium 

Platinum 

Niobium 

zeldzame aardmetalen 

batterijen; katalysatoren; 

elektronica; legeringen; versterkt 

staal; … 

In parallel:  

een volume-risico 

(2015-2020 …) 

Aluminium, Koper, Nikkel, 

Ijzer, Lood, Zink, Tin, 

Zilver 

Goud, ... 

… 

De specifieke kwetsbaarheid  

van een (koolstofarme) samenleving 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



Materials and energy : a story of linkages (1) 

Bron: Kleijn R., 2012 



Materials and energy : a story of linkages (2) 

Bron: Kleijn R., 2012 



Materials and energy : a story of linkages (3) 

• In deze gevallen is energie geen probleem op voorwaarde dat 

deze geproduceerd wordt op de meest adequate plaatsen … 

• Maar materiaalgebruik is wel een beperkende factor: 

– Tellurium en indium voor dunne-film zonnecellen 

– Neodymium voor windturbines en elektromotoren 

– Platina voor brandstofcellen 

– huidige jaarlijkse wereldproductie aan staal: 

• x 6 voor windturbines 

• x 4 voor pijpleidingen waterstof 

(indien roestvrij staal: 45 x Ni en 5500 x Cr) 

Bron: Kleijn R., 2012 



#1 In the transport sector … electrification play a key role. 

#2 In the buildings sector … fossil fuel heating systems must be replaced 

by environmental heating systems. 

#3 In the industry sector, energy efficiency and process improvements will 

allow further emission reductions.  

#4 In the agriculture sector, the potential for reduction is limited ...  

#5 The share of electricity in the energy mix must rise significantly and can 

be provided by renewables. 

#6 … 

#7 … renewables increase manifold. … 

#8 Carbon capture and storage could also play a significant role 

#9 Intermittent energy sources … require large interconnectionv 

#10 … 

 

Belangrijkste bevindingen op sector niveau: 

let op de specifieke kwetsbaarheid. 

Bron: Mazijn B., 2013 



 

 

» energie en brandstoffen 

 

» grondstoffen 

De specifieke kwetsbaarheid  

van de metaalsector (1) 



Dé metaalsector ? 

Afdeling Omschrijving 

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 

25 
Vervaardiging van producten van metaal,  

exclusief machines en apparaten 

26 
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische  

en optische producten 

27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 

28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 

29 
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen,  
aanhangwagens en opleggers 

30 Vervaardiging van andere transportmiddelen 

Bron: NACE-BEL (2008) 33 



NACE-indeling aantal 

ondernemingen 

en werknemers 

kritische producten mogelijke  

(zeldzame) (aard)metalen  

NACE 24 

Metalen  

in primaire vorm 

10-tallen ondern.’en  

met 1000’den wkn. 

legeringen, versterkt staal KT-risico: Te 

MLT-risico: Ne 

Volume-risico: Sn, Zn 

NACE 25 

Producten van metaal 

100’den ondern.’en  

met 1000’den wkn. 

versterkt staal, magneten KT-risico: Nd, Dy 

MLT-risico: Tb, Ne 

NACE 26 

Informaticaproducten,  

elektronische  

en optische producten 

10tallen ondern.’en 

met 1000’den wkn. 

transistors, halfgeleiders, 

magneten, schermen, 

infrarood, thermo-elektrische 

apparaten, medische 

toepassingen 

KT-risico: In, Ga, Nd, Dy, Te 

MLT-risico: Eu, Tb, Pd, Y 

Volume-risico: Ag 

NACE 27 

Elektrische apparatuur 

> 100 ondern.’en  

met 1000’den wkn. 

zonnepanelen, hybride en 

elektrische wagens, batterijen, 

fluorescerend, infrarood, led, 

halfgeleiders, magneten 

KT-risico: Te, In, Ga, Nd, Dy 

MLT-risico: Li, La, Ce, Y, Eu, Tb 

Volume-risico: Ni, Pb, Zn 

NACE 29 

Motorvoertuigen,  

aanhangwagens … 

>100 ondern.’en  

met 1000den wkn. 

Katalysator MLT-risico: Pt, Pd 

Volume-risico: Ni 

34 Merk op: hier werd geen rekening gehouden met de keten! Extra kwetsbaarheid! 

De specifieke kwetsbaarheid  

van de metaalsector (2) 



1. Zie ABVV Metaal Eindrapport 

2. Zie ‘Outil’ van DGCIS 

3. Zie Europese Commissie 



Een SWOT-analyse door ECONOPOLIS: 

de verschillen in vgl. met IDO vzw, in het kort (1) 

‘sterktes’ 

• ECONOPOLIS blijft binnen het kader van ‘globalisering’, dit rapport pleit voor 

‘continentalisering’, i.e. een kringloopeconomie binnen Europa; 

• ECONOPOLIS ziet de aanwezigheid van multinationals als een sterkte; in dit 

rapport wordt dit als een zwakte gezien: de beslissingscentra – zo werd reeds 

meermaals vastgesteld – liggen niet in België; hierdoor kunnen twijfels ontstaan 

over het (financieel) engagement om de kringloopeconomie vorm te geven;  

‘zwaktes’ 

• het punt van de ‘loonkosten’ ligt buiten de scope van dit rapport; 

• in de tekst van hun publicatie wijst ECONOPOLIS op “de hervorming van de 

sociale partners en een modern governance van hun structuur”, terwijl in de 

matrix van de SWOT-analyse wordt gefocust op de vakbonden; in dit rapport 

wordt (enkel) gewezen op de verkokering van de structuur van alle stakeholders; 

• op de beslissingsstructuur van de overheid werd in dit rapport niet ingegaan, 

maar vanuit het oogpunt duurzame ontwikkeling wordt steeds weer gepleit voor 

verticale en horizontale integratie. 

36 Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 



‘opportuniteiten’ 

• ECONOPOLIS vindt ‘groene economie’ een kans; in dit rapport werd gewezen 

het verschil tussen ‘groene economie’ én ‘kringloopeconomie’; 

• ‘energiekosten en -projecten’ zijn inderdaad een kans; in dit rapport wordt 

toegevoegd: ‘met oog voor afwenteling en reboundeffecten’; 

‘bedreigingen’ 

• de verdere delokalisatie is inderdaad een bedreiging, maar niet alleen omwille 

van de klassieke redenen uit het verleden; 

• ECONOPOLIS noemt het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten bedreigend; 

de vraag in dit rapport: ‘Scholing waarvoor?’ ‘Een kringloopeconomie?’;  

• “het traag besef van de ernst van de situatie en de noodzaak van maakindustrie” 

wordt in dit rapport ook onderschreven, maar er worden hiervoor nog meer en/of 

andere redenen aangereikt. 
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Een SWOT-analyse door ECONOPOLIS: 

de verschillen in vgl. met IDO vzw, in het kort (1) 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 
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Van de huidige ‘doorstroom’-economie … 

Bron: vertaald van Ellen MacArthur Foundation (2013) 



… naar een kringloopeconomie  

binnen de context van duurzame ontwikkeling. 

Bron: vertaald van Ellen MacArthur Foundation (2013) 



Ruimte voor biomassa ? 

@DeMorgen op 3/2/2014: 

“Eigen eten produceren? 

U hebt 1.282 m² grond nodig.” 



Tijd voor onderhoud, hergebruik, renovatie ?  



“De band bij Ford in omgekeerde richting laten draaien.” 

 

Enkele voorwaarden … 
 

 

 

» Design for scarcity 

 

» Recycling for scarcity 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 
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Bron: Mazijn B. en Gouzée N. (2012) 

 

 

 

 

Duurzame 

Ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene Economie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kringloop-economie 
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Een transitie naar een koolstofarme samenleving, 

d.m.v. een kringloopeconomie als middel. 

 



Op weg naar een kringloopeconomie, maar … (6) 

46 
Bron: Mazijn B. (2014) 



t 

Z 

N 

Grondstoffen-stroom van het Globale Zuiden 
naar de industrielanden in het Noorden 

Kringloop-economie  
in de industrielanden in het Noorden 
én afvalstromen naar het Globale Zuiden 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 

De impact van een circulaire economie  

op het Globale Zuiden 
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Een vraag:  

weten we/jullie of de huidige financiële stromen worden ingezet  

voor een reële economie die wij/jullie willen ? 

Het antwoord is: neen. Maar dit kan mede gerealiseerd worden 

doordat  vakbonden (ABVV Metaal) o.a. vanaf nu (2015-2020) … 

• (opnieuw/verder) actief (financieel) gaat participeren  

in het organiseren van productie en consumptie in onze samenleving  

bijv. via coöperatieve vennootschappen; 

• bestaande financiële middelen - waar zij (mede-) 

beslissingsrecht heeft – gaat heroriënteren met het oog op ‘n 

kringloopeconomie (cf. pensioenfondsen). 

Voorbeelden zijn … 

• het opzetten van een coöperatieve vennootschap voor doorgedreven 

urban mining (recyclage van grondstoffen)  

• én volop in te zetten op een Alliantie voor Werk en Milieu  

(energie & water: beheersing van vraag en verduurzaming van aanbod) 
49 

Mogelijkheden tot een concrete aanpak vóór de toekomst (1) 

 



Bron: vertaald van Ellen MacArthur Foundation (2013) 

Mogelijkheden tot een concrete aanpak vóór de toekomst (2) 

 

 

 

 

‘klassieke’ productieprocessen 
 

én  

 

‘recyclage’ processen 
 

• onderhoud en herstel 

 

• opknapbeurt en hergebruik 

 

• ontmanteling 

 

 

 

 



Aanbevelingen tot initiatief met resultaat op de KT: 

… door de vakbond (ABVV Metaal)/overheid: 

• toets op kwetsbaarheid t.a.v. de relevante ‘megaforces’ (cf. EFI’s) 

• identificatie van niches gericht op een kringloopeconomie 

• capaciteitsopbouw bij vakbondsvertegenwoordigers 

• solidariteit met het Globale Zuiden 

• … 

... door de overheid: 

• Minister van Grondstoffen, Energie en Ruimte 

• monitoren van grondstoffenstromen (biomassa én mineralen/metalen) 

• O&O én EESD: ‘design for scarcity’ en ‘recycling for scarcity’; 

• ‘lekken’ van grondstoffen dichten (cf. uitvoer); 

• ondersteuning van recycling capacity (geen oude technologie!); 

• … 
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Mogelijkheden tot een concrete aanpak vóór de toekomst (3) 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 
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Mogelijkheden tot een concrete aanpak vóór de toekomst (3) 

 

Aanbevelingen tot initiatief met resultaat op de MLT: 

 

• opzetten, opschalen en uitbreiden van nieuwe/bestaande 

transitiearena’s; 

• stimuleren van product/dienst-systemen; 

• speciale aandacht voor een uitrustingsplan ‘transport’ én ‘energie’; 

• … 

 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013) 
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Analyse-instrument om de kwetsbaarheid 

van ondernemingen te toetsen 

 

aan de bevoorrading van kritische  

niet-energetische materialen 

 



ECONOMIE 

zakencijfer 

ECONOMIE 

kost 

BEVOORRADING 

fysieke aspecten 

BEVOORRADING 

financiële aspecten 

STRATEGIE 

essentiele metalen 

STRATEGIE 

substitutie 

STRATEGIE 

diversiteit 

leveranciers 

INNOVATIE 

R&D 

100 % kwetsbaarheid kwetsbaarheid bedrijf 

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2014) 
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