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Sindsdien: actielijnen opgevolgd 
in een interdepartementale 
werkgroep (LNE, LV, EWI, 
Onderwijs) 

Bio-economie in Vlaanderen 





Bio-technologie in Vlaanderen 



Potentieel voor de Vlaamse 
economie? 

Vlaanderen sterke uitgangspositie! 
 
Kleine maar groeiende sector biogebaseerde economie 

 2010: 1,5% van de Vlaamse brutomarge (bijna 9 % van de industrie) en 0,8 % 
van de tewerkstelling (5,7% van de industrie); zonder agro en voeding 

 >50 Vlaamse bedrijven met biogebaseerde activiteiten (CINBIOS) 
 excl vergisters, warmte en biomassaproducenten 
 

 Kansen voor samenwerking: NL, NRW , N- Frankrijk 
 

 Nieuwe gewassen en afzetmarkten voor de landbouw, valorisatie van 
nevenstromen 
 

 Uitdagingen voor onderzoek en valorisatie: waardeketen 
 

 Transitie naar groene en circulaire economie 
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SD1: Het ontwikkelen van een coherent Vlaams 
beleid dat een duurzame bio-economie 
ondersteunt en faciliteert. 

 
 
 IWG voor afstemming en overleg; 
 Stakeholders betrokken bij acties; 
 opvolging en vertaling EU-strategie en –doelstellingen; 
 bestaande beleidsinstrumenten inzetten voor BE 
 … . 
 



SD3: Biomassa wordt optimaal en duurzaam 
geproduceerd en gebruikt over de hele 
waardeketen. 
 

 
 duurzaamheidscriteria; 
 regelmatige actualisatie huidige en toekomstige vraag en 

aanbod biomassastromen; 
 valoriseren nutriënten uit reststromen;  
  … . 
 



Interregionale samenwerking rond 
bio-economie 



Initiatieven in het Gentse 
Ghent Bio-economy Valley 
 
 
 

 
 
Bio Base Europe Pilot Plant 

 
 
 
 
 



Europees kader i.v.m. mariene 
biotechnologie 

Werken mee aan Era-netten: ERA-IB, ERA-net MBT, … 
 

 
 



Europese kaderinitiatieven  
Steunen onderzoeksinfrastructuren  
 vb. ESFRI ‘European Marine Biological Resource Centre’ 

(EMBRC) met deelname UGent, UHasselt en VLIZ 
   

 





Joint Programming Initiative Healthy and 
productive Seas and Oceans – JPI Oceans 

ERANET-COFUND in de maak met focus op maritieme 
technologie (instrumentatie, materialen, technologie voor 
nieuwe toepassingen in ‘challenging environments’) 
 AIO voorziet Vlaamse deelname voor 2 Meuro. 
 “It also includes the technology needs and enablers for 

biotechnology and observations, which will be captured in 
the current proposal for the COFUND.” (laatste 
Management Board meeting November 2015) 

 
Verschillende JPI Oceans Actielijnen worden daardoor 
wellicht bediend. 



Aandachtspunt – toegang tot en gebruik van 
mariene ‘genetische rijkdommen’ sensu Nagoya 
Protocol (2010) bij het Biodiversiteitsverdrag 

Internationale opvolging (toegang tot rijkdommen onder 
soevereiniteit)  

 - CCIM Stuurgroep Biodiversiteit, contactgroep ABS (VL: 
beleidsdomein LNE) 

Internationale opvolging (toegang tot rijkdommen buiten 
nationale sovereiniteit) 

 - Federale coördinatie rond BBNJ binnen EU verband 
Belgische uitvoering van Europese Verordeningen van 2014 en 
2015 nu in behandeling tussen alle bevoegde Belgische 
entiteiten (federaal niveau, drie Gewesten, beleidsdomeinen 
milieu, economie, wetenschap) 
 Beleidsdomein EWI pleit voor minimaal houden van 

administratieve en financiële lasten. 


