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1. De grote maatschappelijke uitdagingen   
De	afgelopen	10	jaar	zijn	de	uitdagingen	waar	de	wereld	voor	staat	-	met	gevolgen	die	tot	in	België/Vlaanderen	reiken	-	uitvoerig	aan	
bod	gekomen	in	verschillende	internationale	(wetenschappelijke)	rapporten.	In	tal	van	die	publicaties	wordt	gewezen	op	de	hoge	kosten	
die	het	ontbreken	of	uitstellen	van	actie	met	zich	kan	meebrengen.	De	jongste	jaren	hebben	verschillende	publieke	en	privé-instellin-
gen	al	deze	informatie	samengebracht.	Elke	instelling	doet	dit	op	haar	eigen	manier,	maar	de	grote	‘trends’	(die	een	
bedreiging	vormen)	komen	toch	steeds	terug.	Een	van	de	recentste	rapporten	verscheen	begin	2012:	‘Expect the Unexpected’ 
(‘Verwacht het onverwachte’).1	In	dit	rapport	worden	10	zogenoemde	‘megaforces’	(‘mega-krachten’)	opgesomd	en	besproken.	

Energie en brandstof
De	vraag	naar	energie,	die	hoofdzakelijk	wordt	ingevuld	door	
fossiele	brandstoffen,	zal	tussen	nu	en	2035	door	de	toe		–	
nemende	levensstandaard	in	het	Globale	Zuiden	met	een	
derde	stijgen,	vooral	in	China,	India	en	het	Midden-Oosten.	
De	onzekerheid	over	de	bevoorrading	zal	toenemen	en	de	
prijs	zal	onvoorspelbaar	en	schommelend	blijven	stijgen.

Klimaatverandering
Door	de	toenemende	vraag	naar	fossiele	brandstoffen	zal	de	
uitstoot	van	broeikasgassen	blijven	stijgen.	Dit	is	dramatisch,	
want	op	die	manier	zal	een	gemiddelde	temperatuurstijging	
op	aarde	van	meer	dan	2	°C	niet	kunnen	worden	vermeden,	
met	alle	gevolgen	vandien:	poolkappen	en	gletsjers	die	weg-
smelten,	verlies	aan	zoet	water,	stijging	van	de	zeespiegel	
waardoor	miljoenensteden	bedreigd	worden,	klimaat–vluchte-
lingen,	dalende	landbouwopbrengsten	enz.

Grondstoffenschaarste
Er	wordt	verwacht	dat	tegen	2030	55%	meer	aan	mineralen,	
metalen	en	biomassa	aan	de	aarde	zal	worden	onttrokken	dan	
in	2010.	Op	wereldvlak	is	nu	al	een	‘War	on	metals’	aan	de	gang	
(meer	hierover	verderop).	Ook	hier	zijn	bevoorrading	en	prijs	
onzeker,	temeer	omdat	er	nogal	wat	praktische	en	technologi-
sche	beperkingen	zijn	op	het	gebied	van	recyclage	van	zeld-
zame	metalen.	

Waterschaarste
Water	is	een	lokale	‘grondstof’.	Om	die	reden	werden	weinig	ini-
tiatieven	genomen	(in	vergelijking	met	initiatieven	op	het	vlak	
van	energie	en	klimaat	bijvoorbeeld)	om	de	problematiek	glo-
baal	in	kaart	te	brengen.	Toch	zijn	er	gegevens	beschikbaar		
-	uit	verschillende	regio’s	-	die	de	ongerustheid	over	schaarste	
aanwakkeren.

Bevolkingsgroei
De	komende	twintig	jaar	zal	de	wereldbevolking	aangroeien	met	
(minstens)	nog	eens	20%.	Na	2030	zal	bijna	twee	derde	ervan	in	
Azië	en	een	vijfde	in	Afrika	wonen.	Naast	de	groei	van	de	bevol-
king	is	ook	de	omgekeerde	leeftijdspiramide,	met	andere	woor-
den	de	vergrijzing,	in	sommige	delen	van	de	wereld	een	grote	
maatschappelijke	uitdaging.

Woord vooraf   
De	vraag	om	een	rapport	te	schrijven	over	de	mogelijkheden	Naar	een	‘nieuwe	industrialisering’	
van	en	voor	de	metaalsector,	in	opdracht	van	ABVV-Metaal,	doet	automatisch	aan	een	aantal	
kernwoorden	denken:	(middel)lange	termijn,	sociale	overwegingen	enz.	Onmiddellijk	volgt	hierop	
de	overweging	dat	dit	kernwoorden	zijn	van	het	streven	naar	duurzame	ontwikkeling.
De	term	‘industrialisering’	roept	een	beeld	op	van	lang	vervlogen	tijden.	Sinds	een	voormalig	pre-
mier	in	de	jaren	1990	verkondigde	dat	België	evolueerde	naar	een	dienstenmaatschappij	en	de	
ministers-presidenten	van	Vlaanderen	de	jongste	jaren	steeds	meer	benadrukken	dat	we	evolue-
ren	naar	een	kennismaatschappij,	lijkt	onze	samenleving	de	voorbije	20-30	jaar	verder	dan	ooit	af	
te	staan	van	een	(nieuwe)	industriële	samenleving.	Vaak	wordt	een	boutade	gebruikt	om	dit	met	
een	mooi	beeld	uit	te	drukken:	‘China	is	het	industrieterrein	van	België/Vlaanderen.’

Toch	is	er	bij	de	overheid	en	bij	al	onze	sociale	partners,	en	bij	uitbreiding	alle	stakeholders,	
zowel	op	Europees	als	op	nationaal	niveau,	nood	aan	om	na	te	denken	over	de	‘nieuwe	industria-
lisering’.	Onze	samenleving	wordt	gekenmerkt	door	een	verregaande	globalisering,	
met	alle	positieve	en	negatieve	gevolgen	van	dien.	Daarnaast	is	er	de	snelheid	waarmee	ons	eco-
nomisch	bestel	verandert	en	ten	slotte	krijgen	we	te	maken	met	een	toenemende	complexiteit	
van	de	problemen	die	zich	voordoen.	

Die	drie	sleutelkenmerken	samen	-	globalisering,	steeds	snellere	veranderingen	en	de	toene-
mende	complexiteit	-	zorgen	voor	een	merkwaardige	contradictie.	Enerzijds	beseffen	wij	als	
samenleving	dat	de	maatschappelijke	uitdagingen	ons	dwingen	snel	en	doortastend	te	werk	te	
gaan	bij	het	doorvoeren	van	veranderingen	(bijvoorbeeld	in	ons	streven	naar	een	vorm	van	indus-
trialisering	die	rekening	houdt	met	duurzame	ontwikkeling),	maar	anderzijds	is	het	precies	door	
die	complexiteit	en	die	globalisering	dat	veranderingen	niet	zomaar	van	de	ene	op	de	andere	dag	
kunnen.	Dit	spanningsveld	zet	druk	op	het	transitiedenken.	Het	is	dan	ook	niet	verwonderlijk	dat	
sociale	overwegingen	in	dit	proces	meestal	achterwege	blijven	of	onderbelicht	worden.	

En	dus	valt	het	te	verwachten	dat	onze	samenleving	door	sociale	schokgolven	zal	worden	getrof-
fen	indien	geen	actie	wordt	ondernomen.	Het	zal	niet	alleen	over	niches	moeten	gaan,	want	om	
de	sociaal	meest	kwetsbaren	in	onze	samenleving	te	ontzien	zullen	‘volumes’	nodig	zijn	van	pro-
ducten	en	diensten	om	te	voldoen	aan	de	noden	(huisvesting,	voedsel,	kleding,	verzorging,	ont-
spanning	…)	van	de	inwoners	van	Europa/België/Vlaanderen	en	iedereen	een	decent	living	te	
bezorgen.

Brugge,	september	2013

Bernard	MAZIJN
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De ‘megaforces’ over de generaties heen	
	
Firmin	heeft	nooit	anders	geweten	dan	dat	Europa	en	Noord-
Amerika	het	centrum	van	de	wereldmacht	vormden.	De	rest	
van	de	wereld	zat	in	de	periferie.	Tijdens	zijn	leven	werden		
er	-	vooral	in	Europa	-	twee	wereldoorlogen	uitgevochten.		
De	kolonisatie	van	landen	in	het	Globale	Zuiden	was	nog	volop	
aan	de	gang.

*	*	*	*	*

Vlak	voor	de	Tweede	Wereldoorlog	wordt	Firmin	45	jaar.		
De	maat	schappelijke	uitdagingen	(‘megaforces’)	op	dat	moment	
kunnen	als	volgt	worden	samengevat:

De	wereld	verbruikte	jaarlijks	±	80	EJ	aan	energie	en	brandstof.2	
Per	persoon	werd	ongeveer	±	35	GJ	geconsumeerd,	wat	minder	
dan	de	helft	is	van	het	verbruik	van	vandaag.	België	was	volledig	
zelfvoorzienend.	Van	klimaatverandering	was	nog	geen	sprake:	
de	CO2-concentratie	lag	iets	boven	het	pre-industriële	niveau,	
d.w.z.	±	280	ppm;	ondertussen	is	daar	ongeveer	100	ppm	bijge-
komen.3	Wat	de	grondstoffen-	en	waterschaarste	betreft:	deze	
problemen	waren	niet	aan	de	orde;	er	was	toen	genoeg	voor	
iedereen.

De	bevolkingsgroei:	wereldwijd	waren	er	2,3	miljard	mensen	en	
België	telde	8,2	miljoen	inwoners;	vandaag	zijn	er	driemaal	
zoveel	mensen	op	de	wereld.	De	welvaart,	uitgedrukt	met		
het	BBP,	bedroeg	op	wereldvlak	±	3	000	miljard	USD	en	in	Bel-
gië	±	30	miljard	USD.4	Vandaag	is	dit	bedrag	duizeling	wekkend	
hoog:	de	rijkdom	in	België	ligt	25	maal	hoger.		
De	verstedelijking	als	maatschappelijke	uitdaging	was	amper	
bekend:	ongeveer	27,5%	van	de	bevolking	leefde	in	stedelijk	
gebied.	Vandaag	is	dit	aantal	verdubbeld.	Een	volledig,	wereld-
wijd	beeld	wat	betreft	voedselveiligheid	was	toen	nog	onbekend.	
In	België	besteedden	jonge	gezinnen	in	de	eerste	helft	van	de	
20ste	eeuw	tot	50%	van	hun	inkomen	aan	voeding.

De	achteruitgang	van	ecosystemen	en	ontbossing	kwam	niet	
echt	in	beeld	omdat	er	niet	echt	een	probleem	was.

In	volle	Koude	Oorlog,	kon	Firmin	in	1960,	na	zijn	beroepsleven,	
met	pensioen	gaan	tijdens	de	economische	expansie.

Welvaart
Aan	het	begrip	‘welvaart’	zijn	veel	facetten	verbonden,	maar	in	
dit	verband	is	het	begrip	‘middenklasse’	van	belang.	Naar	
schatting	gaat	deze	groep	de	komende	twintig	jaar	meer	dan	
verdubbelen:	van	1,8	miljard	mensen	vandaag	naar	4,9	miljard,	
vooral	in	China,	Brazilië,	India,	Mexico	en	Rusland.	Het	wereld-
wijde	productieapparaat	zal	zich	ongetwijfeld	op	die	nieuwe	
markten	gaan	richten,	waardoor	de	druk	op	onze	natuurlijke	
rijkdommen	sterk	zal	toenemen	
	
Verstedelijking 
‘Verstedelijking’	moet	in	een	context	van	‘bevolkingsgroei’	en	
‘welvaart’	worden	bekeken.	Over	een	jaartje	of	twintig	zullen	in	
totaal	4,9	miljard	mensen	in	steden	wonen	en	de	vraag	naar	
consumptiegoederen	(producten	en	diensten)	zal	blijven	stijgen.	
Het	leven	in	een	stad	vergt	immers	meer	en	andere/betere	uit-
rusting	dan	op	het	platteland.	Dit	betekent	meteen	dat	ook	deze	
factor	een	rol	zal	spelen	in	de	toenemende	vraag	naar	natuur-
lijke	grondstoffen.		
	
Voedselveiligheid 
Dankzij	het	feit	dat	het	landbouw-	en	voedselsysteem	in	grote	
mate	gebruik	kan	maken	van	fossiele	brandstoffen,	zou	er	
momenteel	geen	tekort	mogen	zijn	(in	bepaalde	werelddelen).	
De	verwachting	is	echter	dat	de	voedselonzekerheid	de	
komende	twintig	jaar	in	sommige	regio’s	alleen	maar	zal	toene-
men.	Bovendien	zal	de	invloed	van	andere	megaforces	tegen	
2030	wellicht	leiden	tot	prijsstijgingen	van	70	à	90%.

Achteruitgang van ecosystemen
Het	is	van	groot	belang	te	denken	in	termen	van	‘ecosysteem-
diensten’:	overal	ter	wereld	wordt	immers	(overmatig)	gebruik	
gemaakt	van	diensten	die	ecosystemen	leveren.	Er	zijn	voor-
beelden	bekend	van	het	plotse	imploderen	van	ecosystemen	
waardoor	(lokale)	economische	sectoren	ineenstortten,	met	
duizenden	werklozen	tot	gevolg.		

Ontbossing
Ontbossing	is	een	probleem	dat	zeer	dringend	moet	worden	
aangepakt.	Elke	tien	minuten	verdwijnen	wereldwijd	bosgebie-
den	ter	grootte	van	360	voetbalvelden,	een	enorm	verlies	aan	
biodiversiteit.	En	we	mogen	niet	vergeten	dat	die	ecosystemen	
ook	diensten	leveren,	bijvoorbeeld	houtproducten	voor	verschil-
lende	sectoren:	van	papier	tot	verf,	van	tandpasta	tot	autoban-
den.	Bovendien	speelt	het	bos	een	belangrijke	rol	in	de	
klimaatregeling.

Firmin hErmAns

°1895 - †1965
Overpelt
Metaalarbeider bij Union Minière  
(huidige Umicore) sinds 1905
Vader van 4 zonen, 12 kleinkinderen
In 1960 na loopbaan van 55 jaar op pensioen

Op	de	volgende	bladzijden	wordt	tegen	de	achtergrond	van	een	sterk	veranderende	wereld	-	met	steeds	groter	wordende	maat-
schappelijk	uitdagingen	-	het	verhaal	verteld	van	4	generaties	metaalarbeiders.	Namen,	leeftijd	en	foto’s	zijn	fictief,	maar	het		
hadden	uw	grootvader,	vader,	zoon	of	dochter	kunnen	zijn.

Naast	de	‘megaforces’	is	er	nog	een	andere	belangrijke	uitdaging	waar	de	samenleving	voor	staat	én	die	een	directe	relatie	heeft	
met	een	‘Nieuwe	industrialisering’	van	en	voor	de	metaalsector:	ongelijkheid	in	de	vorm	van	een	kloof	tussen	arm	en	rijk.	Het	
begrip	‘ongelijkheid’	wordt	verder	in	de	samenvatting	besproken.
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De ‘megaforces’ over de generaties heen

Europa	verliest	zijn	plaats	in	het	centrum	van	de	wereldmacht	
en	schuift	op	naar	de	semi-periferie.	Noord-Amerika	en	
(bepaalde	landen	in)	Azië	zijn	de	absolute	grootmachten.		
De	rest	van	de	wereld	zit	nog	steeds	in	de	(semi-)periferie.

Gerard	heeft	zelf	nog	bepaalde	hoogtepunten	van	de	Koude	
Oorlog	meegemaakt,	zoals	de	plaatsing	van	kernraketten	in	ons	
land.	Kort	nadien	was	de	val	van	de	muur	van	Berlijn	echter	
wereldnieuws.	Het	einde	van	alle	andere	ideologieën	werd	afge-
kondigd:	alleen	het	kapitalisme	zou	overblijven	en	deregulering	
was	en	is	‘bon	ton’.

Ondanks	de	opeenvolgende	(ernstige)	economische	crisissen,	
hebben	jonge	gezinnen	nooit	zo	weinig	aan	voeding	moeten	
besteden:	tussen	10	en	15%	van	hun	inkomen.	Als	alles	goed	
blijft	gaan	kan	Gerard	in	2021	met	pensioen.	

*	*	*	*	*

Kort	na	9/11,	de	aanslag	op	de	Twin	Towers	in	New	York,	wordt	
Gerard	45	jaar.	De	maatschappelijke	uitdagingen	(‘megaforces’)	
in	2002	kunnen	als	volgt	worden	samengevat.

Het	totale	jaarlijkse	verbruik	van	energie	en	brandstof	blijft	
exponentieel	stijgen:	de	wereld	verbruikte	in	2002	jaarlijks	
±	460	EJ.	Het	verbruik	per	persoon	stijgt	lichtjes	tot	een	kleine	
75	GJ.	

Klimaatverandering	staat	hoog	op	de	politieke	agenda,	mede	
omwille	van	de	onrustbarende	wetenschappelijke	gegevens:		
de	CO2-concentratie	ligt	op	±	373	ppm,	wat	ongeveer	100	ppm	
meer	is	dan	vlak	voor	de	Tweede	Wereldoorlog.	De	problemen	
voor	wat	betreft	de	grondstoffen-	en	waterschaarste	worden	
duidelijk	beschreven	in	wetenschappelijke	rapporten.	
De	bevolkingsgroei:	wereldwijd	zijn	er	6,2	miljard	mensen	-	
bijna	een	verdrievoudiging	op	60	jaar	tijd	-	en	in	België	zijn	er	
10,3	miljoen	inwoners.	De	welvaart,	gemeten	door	middel	van	
het	BBP,	weerspiegelt	op	wereldvlak	een	nooit	geziene	rijkdom	
en	bedraagt	±	55	000	miljard	USD;	in	België	was	dat	ongeveer	
250	miljard	USD.

Voor	wat	betreft	de	verstedelijking:	ongeveer	47,5%	van	de	
bevolking	leefde	in	stedelijk	gebied.	Via	onder	andere	de	indica-
toren	van	de	millenniumdoelstellingen	(Millennium	Develop-
ment	Goals	-	MDG’s)	wordt	de	voedselveiligheid	nauwgezet	
opgevolgd:	er	is	een	procentuele	verbetering,	maar	de	absolute	
cijfers	blijven	hoog.	De	achter	uitgang	van	ecosystemen	en	ont-
bossing	blijft	wereldwijd	door	gaan:	de	ecologische	voetafdruk	
ligt	in	België	op	bijna	7	ha/persoon	en	wereldwijd	iets	lager	dan	
1,5	ha/persoon.	

De ‘megaforces’ over de generaties heen

Georges	groeit	op	in	een	periode	dat	Europa	en	Noord-Amerika	
nog	tot	het	centrum	van	de	wereldmacht	behoren.	Later	schuift	
Azië	via	de	semi-periferie	naar	het	centrum	op;	de	rest	van	de	
wereld	blijft	in	de	(semi-)periferie	van	de	macht.

Als	tiener	maakt	hij	de	Tweede	Wereldoorlog	zelf	mee.	Andere	
belangrijke	periodes	in	de	wereldgeschiedenis	zijn	de	dekoloni-
satie	van	een	aantal	landen	in	het	Globale	Zuiden	en	(het	einde	
van)	de	Koude	Oorlog.	

In	de	jaren	50-60	kende	het	land	een	nooit	geziene	economi-
sche	expansie,	al	besteedden	jonge	gezinnen	nog	steeds	een	
groot	gedeelte	van	hun	inkomen,	zo’n	30%,	aan	voeding.	Daarna	
volgde	tijdens	het	beroepsleven	van	Georges	de	ene	econo-
mische	crisis	na	de	andere.	Hij	ging	met	pensioen	in	1995.	

*	*	*	*	*

Vlak	na	de	eerste	oliecrisis	wordt	Georges	45	jaar.	De	maat-
schap	pelijke	uitdagingen	(‘megaforces’)	op	dat	moment	kunnen	
als	volgt	worden	samengevat.	

De	wereld	verbruikte	jaarlijks	±	280	EJ	aan	energie	en	brand-
stof;	dit	was	meer	dan	een	verdrievoudiging	in	vergelijking	met	
kort	voor	de	Tweede	Wereldoorlog.	Per	persoon	werd	een	kleine	
70	GJ	verbruikt,	wat	neerkwam	op	een	verdubbeling.		
Het	verbruik	van	meer	en	meer	fossiele	brandstoffen	(kolen,	
olie	en	gas)	leidde	tot	een	stijging	in	de	uitstoot	van	broeikas-
gassen	(de	CO2-concentratie	lag	op	±	330	ppm):	de	eerste	
wetenschappers	begonnen	klimaatverandering	te	bestuderen.	
De	grondstoffen-	en	waterschaarste	werden	als	problemen	
door	de	Club	van	Rome	op	het	voorplan	geplaatst.

Het	was	ook	in	dat	jaar	(1974)	dat	de	kaap	van	4	miljard	mensen	
op	aarde	wordt	bereikt:	de	bevolkingsgroei	komt	op	de	radar	
van	de	maatschappelijke	uitdagingen.	België	telt	op	dat	ogen-
blik	9,8	miljoen	inwoners.	Door	de	economische	expansie	steeg	
de	welvaart	zienderogen:	het	BBP	op	wereldvlak	bedroeg	
±	15	000	miljard	USD;	in	België	±	55	miljard	USD.	Voor	wat	
betreft	de	verstedelijking:	ongeveer	37,5%	van	de	bevolking	
leefde	toen	in	stedelijk	gebied.

Het	begrip	voedselveiligheid	werd	dat	jaar	(1974)	voor	het	eerst	
gedefinieerd	op	de	World	Food	Conference	in	Rome.

De	achteruitgang	van	ecosystemen	en	ontbossing	kan	indicatief	
worden	aangeduid	met	de	ecologische	voetafdruk:	begin	jaren	
1970	ligt	die	in	België	iets	hoger	dan	6	ha/persoon	en	wereld-
wijd	iets	hoger	dan	1	ha/persoon.

GEOrGEs VAn rOOy

°1934 - ...
Brugge
Begon in 1959 te werken bij Brugeoise Nivelles
Vakbondafgevaardige ABVV-Metaal sedert de 
sociale verkiezingen van 1962
Vader van zoon en dochter, 3 kleinkinderen

GErArd impEns

°1959 - ...
Gent
Werkt bij Vynckier sinds 1989
Lid ABVV-Metaal sinds 1979
Getrouwd, geen kinderen,  
wel veel huisdieren
Hoopt in 2021 op brugpensioen te 
kunnen gaan, maar vreest ervoor
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Ongelijkheid: een groeiende kloof tussen arm en rijk?

Ongelijkheid	is	een	relatief	begrip.	Op	mondiaal	niveau	kunnen	we	inkomensongelijkheid	op		
minstens	drie	manieren	benaderen:	tussen	landen	onderling,	in	de	landen	zelf	en	tussen	alle	
bewoners	van	de	aarde.	Dat	houdt	in	dat	ongelijkheid	op	basis	van	inkomen	ook	een	relatief	
begrip	is.	Laten	we	dit	even	verduidelijken.

*	*	*	*	*

De	‘Base	of	the	Pyramid’,	ook	wel	‘Bottom	of	the	Pyramid’	of	BoP	genoemd,	illustreert	aan	de	
hand	van	een	piramide	hoe	het	inkomen	over	de	wereldbevolking	verdeeld	is.	De	grootste	groep,	
de	bodem	van	de	piramide,	zit	in	de	onderste	laag	en	telt	ongeveer	4	miljard	mensen.	Zij	hebben	
een	gemiddeld	inkomen	van	minder	dan	2.600	euro	per	jaar.	Van	deze	groep	is	een	groot	gedeelte	
zeer	arm,	met	een	inkomen	van	1,5	euro	per	dag	of	minder	(meer	hierover	verderop).	
De	middenlaag,	zo’n	2	miljard	mensen,	komt	vooral	voor	in	de	zogenoemde	‘emerging	markets’,	
de	opkomende	industrielanden	zoals	China,	Brazilië,	Rusland	…	De	top	van	de	piramide	vertegen-
woordigt	ongeveer	een	half	miljard	mensen.	Zij	leven	in	grote	welvaart,	meestal	in	de	rijke	landen.	
Daar	horen	wij	bij.

De	Wereldbank	rapporteert	dat	het	totaal	aantal	mensen	dat	in	extreme	armoede	leeft	(1	euro	
per	dag)	in	de	loop	der	jaren	weliswaar	is	afgenomen,	maar	dat	het	aantal	mensen	dat	zeer	arm	
is	(1	tot	1,5	euro	per	dag)	licht	is	toegenomen.	De	teller	van	beide	categorieën	samen	staat	nu	op	
zo’n	2,5	miljard.	Hierbij	moet	ook	worden	opgemerkt	dat	deze	mensen	80%	van	hun	inkomen	
spenderen	aan	voeding.	Ter	vergelijking:	in	de	lage	landen	(België	en	Nederland)	wordt	gemid-
deld	tussen	10	en	15%	van	het	inkomen	aan	voeding	besteed.	Vroeger	-	zoals	eerder	in	deze	
samenvatting	wordt	geïllustreerd	-	was	dat	anders.

De	Wereldbank	geeft	aan	dat	de	ongelijkheid	in	de	voorbije	decennia	in	sommige	landen	is	toege-
nomen,	terwijl	ze	in	andere	landen	dan	weer	kleiner	is	geworden.	De	trends	zijn	dus	niet	gelijklo-
pend	bij	de	drie	manieren	om	ongelijkheid	te	benaderen.	Bovendien	zijn	de	publicaties	van	de	
jongste	jaren	niet	bepaald	eensluidend.	

*	*	*	*	*

Daarnaast	is	momenteel	een	discussie	aan	de	gang	over	oorzaak	en	gevolg,	en	het	verband	tus-
sen	inkomensongelijkheid	en	lagere	welzijnsindicatoren.	Wilkinson	R.	en	Pickett	K.	hebben	in	
hun	veelbesproken	boek	‘The	Spirit	Level	-	Why	more	Equal	Societies	Almost	Always	Do	Better’	
een	hele	reeks	verbanden	gelegd	tussen	ongelijkheid	en	bijvoorbeeld	levensverwachting,	gezond-
heidsproblemen,	kinderwelzijn,	geestesziekten	enz.	

Volgens	hun	gegevens	scoort	België	behoorlijk,	met	een	lage	inkomensongelijkheid	waardoor	het	
bijvoorbeeld	voor	de	‘Index	of	health	and	social	problems’	samen	met	de	Scandinavische	landen	
bij	de	beteren	zit.	Enkel	Japan	doet	beduidend	beter.	Maar	…	zoals	aangegeven	zijn	er	onderzoe-
kers	die	de	kwestie	van	oorzaak	en	gevolg	in	twijfel	trekken.	Met	andere	woorden:	is	het	wel	zo	
duidelijk	dat	door	een	hogere	inkomensongelijkheid	in	een	land	meer	problemen	in	de	samenle-
ving	ontstaan?	Het	Centrum	voor	Sociaal	Beleid	(CSB)	van	de	Universiteit	Antwerpen	schrijft:		
“…	de	negatieve	effecten	van	inkomens-ongelijkheid	blijven	het	voorwerp	van	debat	en	een		
consensus	is	zeker	nog	niet	voor	morgen.”	Het	Federaal	Planbureau	(www.indicators.be)	gebruikt	
de	gegevens	van	het	CBS	trouwens	om	te	besluiten:	“In	vergelijking	met	andere	EU-lidstaten	is	
de	inkomens-ongelijkheid	in	België	vrij	laag.	Tussen	2003	en	2010	is	die	indicator	in	België	bijna	
gelijk	gebleven.	Analyses	van	de	evolutie	van	de	inkomensverdeling	in	België	op	basis	van	diverse	
enquêtes	wijzen	eveneens	op	een	stabiliteit	sinds	de	jaren	1990.	Die	evolutie	wijst	op	een	trage	
vooruitgang	naar	de	strategische	doelstelling	de	inkomensongelijkheid	verminderen.”	Het	Steun-
punt	Armoedebestrijding	argumenteert	echter	met	cijfers	dat	de	inkomensongelijkheid	in	België	
en	in	elk	van	de	regio’s	de	laatste	decennia	alleen	maar	groter	is	geworden.

De ‘megaforces’ over de generaties heen

Veerle	heeft	nu	nog	geen	beroep.	Zij	zal	in	een	wereld	leven	
waarin	Noord-Amerika	en	vooral	(sommige	landen	in)	Azië	hun	
positie	in	het	centrum	van	de	politieke	en	economische	macht	
versterken.	Latijns-Amerika	zal	steeds	nadrukkelijker	een	pro-
minente	plaats	in	de	semi-periferie	opeisen.	Europa	dreigt	ver-
der	af	te	glijden	naar	de	(semi-)periferie,	waardoor	jonge	gezin-
nen	(opnieuw)	een	steeds	groter	gedeelte	van	hun	inkomen	aan	
voeding	zullen	moeten	besteden.	Afrika	blijft	in	de	periferie.

*	*	*	*	*

Het	worden	tijden	vol	onzekerheid.	Wanneer	en	of	Veerle	met	
pensioen	zal	kunnen	gaan	is	onduidelijk.	Binnen	iets	meer	dan	
twintig	jaar	wordt	Veerle	45	jaar.	

De	maatschappelijke	uitdagingen	(‘megaforces’)	op	dat	moment	
kunnen	als	volgt	worden	samengevat5:	
	

Megaforces Indicator

% van  
verandering 

t.o.v.  
vandaag

Energie	en	
brandstof

Primaire	energievraag +33

Netto	elektriciteitsproductie +84

Klimaat-
verandering

Energiegerelateerde	
CO2-emissies

+20

Gemiddelde	tempe	ra	tuur	-	
stijging

0,5	–	1.0	°C

Materiaal-
gebruik

Winning	van	ruwe	materialen	
(excl.	fossiele	brandstoffen)

+55

Water

Vraag	naar	waterwinning +53

Bevolking	gebukt	onder	
watertekort

+39

Bevolking
Totale	bevolking +20

Bevolking	ouder	dan	65 +50

Welvaart

Koopkracht	van	de	
middenklasse

+172

Reële	BBP +130

Verstedelij-
king

Stedelijke	bevolking +44

Aantal	km²	verstedelijkt	gebied +110

Voedsel-
veiligheid

Vraag	naar	voedsel +50

Belangrijkste	voedselprijzen +70	tot	+90

Achteruitgang		
van	eco	-	
systemen

Gemiddeld	voorkomen	van	ter-
restrische	soorten

-9	tot	-17

Ecologische	voetafdruk +33

Ontbossing
Netto	oppervlakte	aan	bos -13

Verlies	aan	Amazonewoud +55

VEErlE dEl rEy

°1992 - ...
Hoboken
Pas afgestudeerd, nog geen werk 
Verschillende familieleden werken  
in de metaalsector
Lid van de ABVV-Jongeren sinds  
haar zestiende
Voorlopig geen partner
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  Een belangrijk punt tussendoor:    verschillende visies op de wereld!

De	wereld	zit	niet	eenvoudig	in	elkaar.	Vanuit	een	veelheid	aan	informatiestroom	kijken	mensen	
heel	verschillend	tegen	de	wereld	aan.	Die	diversiteit	wordt	door	wetenschappers	vaak	samenge-
vat	in	een	aantal	grote	groepen	van	‘wereldbeelden’.	In	onderstaande	figuur	wordt	één	van	die	
voorbeelden	gegeven.6

Horizontaal	(links	en	rechts	op	de	figuur)	wordt	een	opsplitsing	gemaakt	tussen	mensen	die	de	
klemtoon	meer	leggen	op	individuele	(financiële	en	economische)	‘efficiëntie’	en	zij	die	collectieve	
‘solidariteit’	belangrijker	vinden.	Verticaal	(boven	en	onder	op	de	figuur)	wordt	het	verschil	in	per-
spectief	getoond	tussen	zij	die	staan	voor	‘globalisering’	en	anderen	die	kiezen	voor	‘regiona-
lisering’.	Zo	ontstaan	vier	kwadranten,	elk	gesymboliseerd	door	een	‘denker’	en	een	publicatie.

Het	is	dan	ook	niet	verwonderlijk	dat	aan	concepten	als	‘duurzame	ontwikkeling’	en	‘groene		
economie’	een	verschillende	invulling	wordt	gegeven.	Gro	Harlem	Brundtland	bijvoorbeeld	
-	voormalig	leider	van	de	Arbeiderspartij	en	eerste	minister	in	Noorwegen	-	heeft	invulling		
gegeven	aan	het	begrip	‘duurzame	ontwikkeling’.7	Hieruit	bleek/blijkt	dat	wordt	gekozen	voor	
solidariteit	met	alle	huidige	en	toekomstige	generaties	binnen	een	geglobaliseerde	wereld.		
Ook	aanhangers	van	Fukuyama	en	Klein	verwerpen	‘duurzame	ontwikkeling’	niet	volledig,	
maar	leggen	elk	eigen	accenten	(respectievelijk	meer	aandacht	voor	‘efficiëntie’	of	voor		
‘regionalisering’).	Ook	‘groene	economie’	kan	op	die	manier	worden	geplaatst.	

Het	begrip	kent	sinds	de	financiële	en	economische	crisis	van	2007-2008	vooral	opgang	in	mid-
dens	die	expliciet	kiezen	voor	het	(huidige)	kapitalistische	systeem:	(financiële	en	economische)	
‘efficiëntie’	in	een	geglobaliseerde	wereld.	De	invulling	van	solidariteit	is	soms	ver	te	zoeken.	
Toch	wijzen	aanhangers	van	Brundtland	(en	in	beperkte	mate	Huntington)	sommige	facetten	van	
een	‘groene	economie’	niet	af.	

Er	kan	dus	worden	vastgesteld	dat	in	elk	land,	ook	in	Europa,	een	-	al	dan	niet	grote	-	groep	men-
sen	kwetsbaar	is	en	in	een	armoedesituatie	zit	of	kan	terecht	komen.	België	staat	hierin	op	de	
12e	plaats	in	de	Europese	Unie.	Die	kwetsbaarheid	lijkt	in	de	eerste	plaats	te	worden	veroorzaakt	
door	de	hoogte	van	het	(te	lage)	inkomen	in	plaats	van	door	ongelijkheid	(zoals	door	sommige	
auteurs	wordt	betoogd).	Een	menswaardig	inkomen	heeft	dan	weer	te	maken	met	het	herverde-
lingsvraagstuk.	Hierbij	kan	bijvoorbeeld	worden	verwezen	naar	de	discussie	rond	het	verschil	in	
belastingen	op	arbeid	en	op	kapitaal	om	een	en	ander	te	financieren.	Ook	de	(ongelijke)	kansen	
die	mensen	krijgen	speelt	natuurlijk	een	rol.	In	onze	samenleving	worden	vaak	de	volgende	
bevolkingsgroepen	genoemd	die	kwetsbaar	zijn	om	in	een	armoedesituatie	terecht	te	komen:	
laaggeschoolden,	landgenoten	van	allochtone	afkomst,	alleenstaande	vrouwen,	generatiear-
moede	enz.	De	onzekerheid	waarmee	over	deze	problematiek	echter	uitspraken	(kunnen)	worden	
gedaan	is	niet	nieuw.

De	grootste	reden	voor	ongerustheid	ligt	echter	op	wereldvlak.	Hoewel	het	Bruto	Binnenlands	Pro-
duct	in	de	loop	der	jaren	constant	en	fors	is	gestegen	(zie	hiervoor),	is	de	kloof	tussen	arm	en	rijk	
tussen	bepaalde	landen	onderling,	tussen	bevolkingsgroepen	in	landen	en	tussen	mensen	in		
de	wereld	hand	over	hand	toegenomen.	Vooral	het	verschil	tussen	de	drie	economische	groepen	uit	
de	‘bottom	of	the	pyramid’,	is	schrijnend	te	noemen	en	staat	haaks	op	de	zo	geroemde	solidariteit.

De grootste 
reden voor on-
gerustheid ligt 
op wereldvlak ... 
de kloof tussen 
arm en rijk is 
toegenomen.
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2. Het profiel van de metaalsector

Hier	moeten	we	eerst	twee	belangrijke	opmerkingen	maken.	Ten	eerste:	dé	metaalsector	bestaat	
niet.	Er	zijn	immers	grote	verschillen	tussen	de	subsectoren	volgens	de	NACE-code	(en	de	pari-
taire	comités).	Dit	geldt	niet	alleen	voor	de	naamgeving,	maar	ook	voor	het	economische,	sociale	
en	ecologische	profiel.	Ten	tweede:	op	een	aantal	punten	na	volgt	de	metaalsector	in	België/
Vlaanderen	de	Europese	trend.

De sociaal-economische dimensie

In	termen	van	bruto	toegevoegde	waarde,	aandeel	in	de	export	en	tewerkstelling	zijn	de	volgende	
subsectoren	(nog	steeds)	belang	rijk,	in	het	bijzonder	de	vervaardiging	(en	assemblage)	van:

•	 metalen	in	primaire	vorm	(C24);
•	 producten	van	metaal	(exclusief	machines	en	apparaten)	(C25);
•	 motorvoertuigen,	aanhangwagens	en	opleggers	(C29);
•	 andere	transportmiddelen	(C30).

Ook	de	vervaardiging	van	machines,	apparaten	en	werktuigen	(C28)	heeft	een	noemenswaardig	
aandeel.	

De	twee	andere	afdelingen	-	vervaardiging	van	informaticaproducten	en	van	elektronische	en	opti-
sche	producten	én	van	elektrische	apparatuur	(C26	en	C27)	-	spelen	een	minder	belangrijke	rol.	

Zoals	al	aangegeven	volgt	hieruit	dat	de	veeleer	klassieke	sectoren	nog	steeds	in	belangrijke	
mate	toegevoegde	waarde	leveren	voor	België	en	Vlaanderen,	meer	dan	de	zogenoemde		
hoogtechnologische	sectoren.

Er	dient	echter	opgemerkt	te	worden	dat	in	een	publicatie	voor	de	werkgevers9	wordt	aangegeven	
dat	het	onderscheid	tussen	‘low	tech’	en	‘high	tech’,	zoals	de	OESO	dat	maakt,	een	foute	en	arbi-
traire	voorstelling	van	zaken	is.	Ook	de	klassieke	sectoren,	de	zogenoemde	‘low	tech’-sectoren,	
“verbergen	heel	wat	technologische	inhoud	en	innovatie”.	Dit	is	belangrijk	tegen	de	achtergrond	
van	de	reeds	genoemde	kwetsbaarheid	van	de	industrie	in	ons	land.	

Het	is	echter	uitgerekend	de	belangrijke	subsector	C24	die	een	dalende	productie-index	lijkt	te	
hebben,	net	zoals	op	het	Europese	niveau.	Als	het	gaat	om	C25	en	C28	presteert	België/Vlaande-
ren	beter	dan	het	Europese	niveau.	De	andere	subsectoren	doen	het	minder	goed.

Merk	wel	op	dat	de	grootste	omzet	(ongeveer	5/6	van	het	totaal)	en	het	grootste	aantal	werkne-
mers	(zo’n	3/4	van	het	totaal)	kan	worden	genoteerd	in	bedrijven	waar	de	vakbond	een	belangrijke	
rol	speelt	en	kan	spelen,	anders	gezegd:	bedrijven	met	meer	dan	50	werknemers.

In	het	rapport	waarop	deze	samenvatting	is	gebaseerd	wordt	aangetoond	dat	de	economie,	in	het	
bijzonder	de	metaalsector,	in	ons	land	uitermate	kwetsbaar	is.	Het	besluit	is	dan	ook	dat	alles	in	
het	werk	moet	worden	gesteld	om	(snel)	te	evolueren	naar	een	kringloopeconomie	binnen	een	
context	van	duurzame	ontwikkeling.	Schematisch	wordt	dit	weergegeven	in	de	figuur	hierna8.

Concreet	betekent	dit	dat	ons	land	zich	moet	inschakelen	in	een	economie	die	(bijna	volledig)	
georganiseerd	is	op	het	continent	Europa,	van	de	Oeral	tot	Gibraltar.	De	stromen	van	en	naar	het	
Globale	Zuiden	zullen	steeds	meer	(moeten)	worden	ingeperkt.	Het	productie-	en	consumptie-
systeem	zal	zich	binnen	die	kringloopeconomie	moeten	ontwikkelen.	Het	is	enkel	en	alleen	op	die	
manier	dat	in	de	(nabije)	toekomst	nog	zal	kunnen	worden	voorzien	in	de	noden	van	de	samen-
leving:	voeding,	kleding,	huisvesting,	ontspanning,	verplaatsing	…	Dit	betekent	ook	het	opnieuw	
uitvinden	van	de	industrialisatie	in	ons	land,	met	name	een	industriëel	systeem	dat	in	zijn	ont-
werp	voor	herstel	zorgt.

Ten	slotte	merken	we	nog	op	dat	deze	keuze	uitgaat	van	een	wereldbeeld	(zie	schema	hiervoor)	
waarin	gekozen	wordt	voor	solidariteit	en	regionalisering,	met	natuurlijk	wel	enige	aandacht	voor	de	
globale	context	en	efficiëntie.	Anders	gezegd:	het	zwaartepunt	van	die	keuze	ligt	rechts	onderaan.	

Biologische materialen

Extractie van 
biochemische 
grondstoffen

Mijnbouw/Productie materialen

Hergebruik/Herdistributie

Recyclage

Technische materialen

Onderhoud

Renovatie/Revisie

Lekkage te verminderen

Bodemherstel

Landbouw/ 
inzameling2

1. Jacht- en visvangst
2. Dit kan de vorm aannemen van post-oogst en post-consumentenafval

CascadesBiogas

Biochemische 
grondstoffen

Inzameling Inzameling
Anaërobe  

vergisting/ 
Compostering

Consumer Gebruiker

Terugwinning  
van energie

Kleinhandel/Dienstverlener

Stortplaats

Producent

Materialen/Producent  
van componenten

Biosfeer

De metaal-
sector,  waar  
de vakbond  
een belangrijke 
rol speelt en  
kan spelen.
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Een eerste stap naar een kringloopeconomie?

‘Ontkoppeling’	is	een	belangrijke	doelstelling	in	een	kringloopeconomie.	Dit	streven	houdt	twee	
kernbegrippen	in:	het	ontkoppelen	-	over	de	tijd	heen	-	van	economische	groei	van	het	gebruik	
van	grondstoffen	en	energie	en	van	het	veroorzaken	van	effecten	op	de	leefomgeving.

Het	eerste	kernbegrip	verwijst	naar	het	terugdringen	van	de	snelheid	waarmee	(primaire)	grond-
stoffen	en	energie	worden	gebruikt	per	eenheid	van	economische	activiteit	(vaak	uitgedrukt	in	
termen	van	BBP).	Bij	deze	vorm	van	‘dematerialisatie’	wordt	met	andere	woorden	geprobeerd	
minder	grondstoffen	en	energie	te	gebruiken	voor	dezelfde	economische	output.	Dat	betekent	
dus	dat	we	efficiënter	omgaan	met	de	materiële	en	energetische	input	van	de	economie.	

Bij	het	tweede	kernbegrip,	het	verminderen	van	de	negatieve	effecten	op	de	leefomgeving	terwijl	
er	nog	steeds	economische	groei	is,	wordt	gekeken	naar	de	volledige	productie-	en	consumptie-
keten	van	producten/sectoren.

Hier	dient	te	worden	opgemerkt	dat	het	verminderen	van	de	negatieve	effecten	op	de	leefomge-
ving	het	gevolg	kan	zijn	van	een	efficiënter	gebruik	van	grondstoffen	en	energie,	maar	ook	van	het	
plaatsen	van	zogenoemde	‘end-of-pipe’-technologieën,	bijvoorbeeld	voor	het	zuiveren	van	afval-
water.	Deze	ingrepen	kunnen	echter	ook	de	vraag	naar	grondstoffen	en	energie	doen	toenemen.	
Denk	hierbij	aan	een	ander	voorbeeld:	de	voorgestelde	installaties	voor	CO2-afvang	en	-opslag	(in	
het	Engels:	Carbon	Capture	and	Storage,	afgekort	CCS).	Bij	elektriciteitsopwekking	door	gas	of	
door	kolen	is	er	respectievelijk	30%	en	60%	meer	staal	nodig.

In	beide	gevallen,	de	ontkoppeling	van	economische	groei	enerzijds	van	het	gebruik	van	grond-
stoffen	en	energie	én	anderzijds	van	milieu-effecten,	kan	een	onderscheid	worden	gemaakt	tus-
sen	relatieve	en	absolute	ontkoppeling.	Bij	relatieve	ontkoppeling	groeit	de	milieu-indicator	
(grondstoffen	en	energie,	milieu-effecten	…)	wel	nog	mee	met	de	economische	indicator	(bijvoor-
beeld	het	BBP),	maar	ligt	die	lager.	Absolute	ontkoppeling	wil	zeggen	dat	de	groeivoet	van	de	
milieu-indicator	negatief	is.	In	feite	betekent	dit	dat	de	productiviteit	op	het	gebied	van	het	
gebruik	van	grondstoffen	en	energie	veel	sneller	stijgt	dan	de	economische	groei.

*	*	*	*	*

Hoe	ver	staat	het	hiermee	in	Vlaanderen,	voor	de	industrie	in	haar	geheel	en	voor	de	metaalsec-
tor	in	het	bijzonder?	Gelet	op	de	inspanningen	die	moeten	worden	geleverd	om	gegevens	te	ver-
zamelen	om	ontkoppeling	en	dematerialisatie	in	detail	te	kunnen	bestuderen	wordt	vaak	-	en	ook	
hier	-	gebruik	gemaakt	van	een	benadering	op	basis	van	de	economische	indicator	‘toegevoegde	
waarde’	en	de	milieu-indicatoren	‘energie’	en	‘broeikasgassen’.	Hier	werd	gebruik	gemaakt	van	
gegevens	voor	de	periode	2003-201010.

Hieruit	kan	worden	geconcludeerd	dat	de	ontkoppeling	zich	in	Vlaanderen	zowel	voor	wat	betreft	
het	gebruik	van	energie	als	op	het	gebied	van	uitstoot	van	broeikasgassen	heeft	doorgezet.	Het	
lijkt	er	zelfs	op	dat	er	qua	milieu-effecten	(lees:	de	uitstoot	van	broeikasgassen)	sprake	kan	zijn	
van	een	absolute	ontkoppeling.	Opvallend	is	anderzijds	de	nauwe	samenhang	tussen	de	drie	indi-
catoren:	een	dip	tijdens	de	crisis	doet	zich	simultaan	voor.	Gelet	op	de	sterke	stijging	van	het	
energiegebruik	en	de	uitstoot	van	broeikasgassen	na	2009,	moet	er	wel	over	worden	gewaakt	dat	
de	ontkoppeling	zich	uiteindelijk	verder	doorzet.	

Voor	wat	betreft	de	industrie	blijkt	dat	de	ontkoppeling	zich	sterker	heeft	doorgezet,	zowel	wat	
het	gebruik	van	energie	betreft	als	qua	uitstoot	van	broeikasgassen	en	dit	ondanks	een	kleinere	
economische	groei	in	vergelijking	met	Vlaanderen	als	geheel.	Halverwege	de	periode	2003-2010	
lijkt	er	zelfs	sprake	te	zijn	van	een	absolute	ontkoppeling.	Toch	kunnen	hieruit	nog	geen	beslui-
ten	worden	getrokken,	aangezien	korte	tijd	daarna	de	tendensen	in	grote	mate	gelijklopen	en	de	
groeivoet	voor	het	gebruik	van	energie	en	de	uitstoot	van	broeikasgassen	zelf	sterker	lijkt	te	stij-
gen	na	het	jaar	2009.	

De sociaal-ecologische dimensie

Voor	wat	betreft	de	megaforces	‘energie	en	brandstof’	en	‘klimaatverandering’	werd	maar	een	
lichte	vooruitgang	geboekt	ten	opzichte	van	het	referentiejaar	1990.	De	eerste	uitdaging,	‘energie	
en	brandstof’,	heeft	te	maken	met	bevoorradings	zekerheid	en	prijs;	bij	de	tweede	(‘klimaatveran-
dering’)	spelen	niet	alleen	de	internationale	afspraken	een	rol,	maar	ook	de	reële	dreiging	van	de	
effecten.	Andere	uitstootgassen	–	met	uitzondering	van	NOX	en	cadmium	–	zijn	in	de	voorbije	tien	
jaar	sterk	verbeterd.	De	uitzondering	van	stikstofoxiden	(NOX	)	hangt	natuurlijk	samen	met	de	ver-
branding	van	fossiele	brandstoffen.	

Specifieke	en	gedetailleerde	gegevens	over	grondstoffen-	en	waterverbruik	zijn	niet	voorhanden.	
Inherent	aan	de	metaalsector	-	zeker	vanuit	het	perspectief	van	de	waardeketen/levenscyclus	
(meer	hierover	verderop)	-	is	het	belang	van	(het	gebruik)	van	grondstoffen.	Dit	blijkt	trouwens	
ook	uit	de	toegenomen	hoeveelheid	afval	die	door	de	sector	werd	geproduceerd.	Het	industriële	
waterverbruik	is	in	de	metaalsector	in	de	periode	2000-2010	met	een	derde	gedaald.	Ook	de	vuil-
vracht	van	de	waterlozingen	is	behoorlijk	verminderd.	Enkel	een	recente	piek	van	loodemissies	
gaat	in	tegen	de	algemene	trend	en	moet	worden	opgevolgd.

Opmerkelijk	is	wel	dat	de	andere	megaforces	geen	directe,	maar	veeleer	een	indirecte	invloed	
hebben	op,	of	uitgaan	van	de	metaalsector	in	België/Vlaanderen	of	bij	uitbreiding	Europa.	

Wel	moet	nog	even	worden	stilgestaan	bij	de	problemen	inzake	‘milieu	en	(volks)gezondheid’.	
Zeker	na	de	Tweede	Wereldoorlog	-	in	volle	economische	expansie	-	droeg	de	metaalsector	met	
zijn	uitstoot	van	(zware)	metalen	sterk	bij	aan	deze	problemen.	Zoals	reeds	vermeld	is	er	nog	
steeds	een	uitstoot	van	metalen,	al	is	deze	fel	verminderd.	In	Vlaanderen/België	worden	8	zware	
metalen	in	de	lucht	en	in	het	water	systematisch	geanalyseerd.	Die	keuze	is	gebaseerd	op	de	pri-
oriteiten	die	werden	vastgelegd	in	overeenkomsten	in	verband	met	de	verontreiniging	van	de	
Noordzee.	De	voorbije	10-20	jaar	zijn	echter	tientallen	nieuwe	(zeldzame)	(aard-)metalen	in	
gebruik	genomen.		
	
Wat	is	de	impact	hiervan	op	de	arbeidsomstandigheden	en	het	leefmilieu?

‘Ontkoppeling’  
is een belang-
rijke doelstelling 
in een kring-
loopeconomie. 
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  Een belangrijk punt tussendoor:   waardeketens in kaart brengen

Een	waardeketen	begint	bij	de	winning	van	grondstoffen	en	loopt	over	de	productie,	distributie	en	
consumptie	tot	aan	de	afvalverwijdering.	Het	begrip	komt	uit	de	economische	wereld;	in	het	
kader	van	duurzame	ontwikkeling	wordt	gesproken	over	de	levenscyclus	van	producten.

Het	efficiënt	in	kaart	brengen	van	waardeketens	is	belangrijk	-	ook	voor	een	vakbond	-	en	wel	om	
twee	specifieke	redenen:	het	onderkennen	van	…

•	 de	mogelijke	kwetsbaarheid	van	een	subsector	en/of	een	onderneming;	denk	hierbij	aan	
bevoorradingszekerheid,	prijs	(stijgingen	en	volatiliteit);

•	 de	mogelijke	afwenteling	van	sociale	en	ecologische	effecten	op	andere	lokale	
gemeenschappen	en	hun	werknemers;	denk	hierbij	aan	penibele	arbeidsomstandigheden,	
verontreiniging	van	het	leefmilieu	…

De	resultaten	van	een	analyse	moeten	dan	leiden	tot	actie!

Trouwens,	wanneer	een	bedrijf	zegt	aan	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	te	doen	wordt	
volgens	de	internationale	normen	verwacht	dat	met	‘due	diligence’	(‘gepaste	zorgvuldigheid’)	te	
werk	wordt	gegaan	over	de	hele	waardeketen.	Er	zijn	voorbeelden	genoeg	van	waardeketen(s)	
(Nike,	Shell,	Nestlé,	Pfizer,	BarryCallebaut	enz.)	waarover	regelmatig	negatief	werd	of	wordt	
gerapporteerd.	In	de	internationale	normen	is	trouwens	sprake	van	‘medeplichtigheid’	(‘compli-
city’)	indien	de	‘huidige	en	potentiële	negatieve	effecten	op	sociaal,	milieu	en	economisch	vlak	…	
over	de	volledige	levenscyclus’	niet	in	kaart	worden	gebracht.

De	reden	waarom	de	samenleving	zich	hierover	zorgen	maakt	(of	zou	moeten	maken)	houdt	ver-
band	met	de	externe	kosten	(lees:	‘externaliteiten’),	dit	wil	zeggen:	kosten	die	niet	worden	weer-
spiegeld	in	de	marktprijs	maar	die	door	anderen	of	door	de	samenleving	worden	gedragen.	Dit	kan	
gaan	over	het	afwentelen	van	problemen	in	de	keten	zoals	milieuverontreiniging	(klimaat-
verandering,	het	verlies	aan	biodiversiteit,	zomer-	en	wintersmog	enz.)	en	effecten	op	de	werk-
nemer,	de	lokale	gemeenschap,	de	samenleving,	de	consument	en	de	toeleveranciers	of	afnemers.

*	*	*	*	*

Dit	is	dan	ook	de	reden	waarom	wetenschappers	de	methode	van	‘levenscyclusanalyse’	hebben	
uitgewerkt.	In	het	begin	lag	de	focus	vooral	op	de	milieu-impact:	doorheen	de	volledige	levenscy-
clus	van	producten	of	diensten	worden	in	alle	fases	van	die	levenscyclus,	van	de	winning	van	de	
grondstoffen	tot	de	afvalfase	(in	het	Engels:	‘from	cradle	to	grave’)	-	zie	figuur	op	volgende	pagina	
-	de	milieu-effecten	in	kaart	gebracht.11	Merk	op	dat	-	indien	de	levenscyclus	wordt	gesloten	-		
er	aan	‘cradle	to	cradle’	kan	worden	gerefereerd:	een	essentiële	doelstelling	voor	een	
kring		loop	economie.

Vandaag	wordt	beklemtoond	dat	de	impact	van	een	product	of	dienst	-	binnen	een	context	van	
duurzame	ontwikkeling	-	niet	volledig	in	kaart	is	gebracht	als	niet	alle	effecten	op	alle	(relevante)	
stakeholders	in	kaart	zijn	gebracht.	Op	die	manier	wordt	het	beeld	volledig	en	kunnen	producten	
en	diensten	worden	beoordeeld	op	hun	performantie	in	het	kader	van	duurzame	ontwikkeling.	
Drie	analysetechnieken	worden	dan	samengebracht	onder	een	overkoepelende	duurzaamheid-
LCSA	(in	het	Engels:	‘life	cycle	sustainability	assessment’,	afgekort	LCSA):	milieu,	sociaal	en	
sociaal-economisch	én	financieel.	

Het	beeld	voor	de	metaalsector	is	onduidelijk:	zie	grafiek	hieronder.

Aan	het	begin	van	de	geanalyseerde	periode	stijgt	het	gebruik	van	energie	en	de	uitstoot	van	
broeikasgassen	sterker	dan	de	toegevoegde	waarde.	Halverwege	de	periode	wordt	een	sterke	
daling	van	de	milieu-indicatoren	ingezet,	waardoor	deze	onder	de	groeivoet	van	de	economische	
indicator	terechtkomen,	maar	de	drie	indicatoren	dalen	tot	2009	en	vertonen	dan	opnieuw	een	
stijgende	lijn.	Het	lijkt	er	trouwens	op	dat	als	de	toegevoegde	waarde	stijgt,	de	groeivoet	van	de	
milieu-indicatoren	nog	sterker	stijgt.	Er	is	met	andere	woorden	specifiek	in	metaalsector	al	hele-
maal	geen	eenduidigheid	om	te	kunnen	spreken	van	ontkoppeling	en	dematerialisatie.

Het onder-
kennen van 
de mogelijke 
kwetsbaarheid 
is belangrijk.
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3. Een duurzame SWOT-analyse

Ter herinnering: de uitdagingen voor de metaalsector samengevat

De	bevolkingsgroei	in	de	wereld	en	in	België/Vlaanderen,	de	groter	wordende	middenklasse	
(vooral	in	de	groeilanden)	en	de	toenemende	verstedelijking	in	zowat	alle	ontwikkelingslanden	
(zullen)	zorgen	voor	een	toename	van	de	vraag	naar	energie,	grondstoffen,	water	en	voeding.	De	
effecten	op	mens	en	milieu	zullen	groter	worden.

De	grote	bevoorradingsonzekerheid	en	de	volatiele	maar	steeds	stijgende	prijs	van	energie	zullen	
deel	van	ons	dagelijks	leven	worden.	Aangezien	uit	het	profiel	van	de	metaalsector	in	België/
Vlaanderen	blijkt	dat	de	voorbije	twintig	jaar	maar	kleine	stapjes	vooruit	zijn	gezet	op	het	vlak	van	
energiebesparing,	is	hier	een	forse	inspanning	noodzakelijk.	Dit	zou	dan	meteen	zorgen	voor	een	
evenredige	vermindering	van	de	uitstoot	van	broeikasgassen,	een	evolutie	die	tot	nu	toe	evenmin	
heeft	gebracht	wat	kon	worden	verwacht.	

Centraal	in	de	sector	staat	het	gebruik	van	(zeldzame)	(aard-)metalen	(meer	hierover	verderop).	
Internationale	(wetenschappelijke)	rapporten	wijzen	op	nakende	problemen	qua	bevoorradingsze-
kerheid	en	prijs.	De	metaalsector	lijkt	op	dat	vlak	uitermate	kwetsbaar.	

De	waterproblematiek	doet	zich	eerder	voor	op	regionaal	vlak:	het	blijft	immers	een	lokale	voor-
raad.	Ook	hier	is	volgens	wetenschappelijke	rapporten	uit	Vlaanderen	waakzaamheid	geboden.	

Indirect	-	ten	gevolge	van	afwenteling	-	kunnen	er	links	worden	gelegd	met	de	andere	megafor-
ces	‘voedselveiligheid’,	‘achteruitgang	van	ecosystemen’	en	‘ontbossing’.	

*	*	*	*	*

Voor	wat	betreft	ongelijkheid:	wereldwijd	en	in	België/Vlaanderen	zullen	de	zwaksten	eerst	wor-
den	getroffen.	Hoe	groot	de	groep	van	de	meest	kwetsbaren	is,	hangt	samen	met	de	mate	waarin	
de	megaforces	zich	doorzetten.	Gelet	op	met	cijfers	onderbouwde	trends	moeten	we	niet	de	illu-
sie	koesteren	dat	hun	aantal	onder	controle	kan	worden	gehouden	met	een	‘business-as-usual’-
aanpak.	De	ongelijkheid	zal	toenemen,	overal	ter	wereld,	vooral	tussen	bevolkingsgroepen	binnen	
landen:	het	zijn	de	miljarden	mensen	aan	de	basis	van	de	inkomenspiramide	die	het	zwaarst	te	
lijden	zullen	hebben.	Hun	financiële	mogelijkheden	om	zich	weerbaar	op	te	stellen	zijn	beperkt.	
Ook	de	mensen	in	België/Vlaanderen	met	een	beperkte	financiële	draagkracht	zullen	de	eerste	
nieuwe	slachtoffers	zijn.

‘A sustainability SWOT’

Hiernaast	wordt	een	zogenoemde	‘sustainability	SWOT’-analyse	(‘Strengths,	Weaknesses,	Oppor-
tunities	and	Threats’),	in	het	Nederlands:	een	‘duurzaamheid-sterkte-zwakte-analyse’)	gemaakt	
van	de	metaalsector	in	België/Vlaanderen.12		
	
Bij	deze	SWOT-analyse	wordt	ook	rekening	gehouden	met	‘duurzaamheid’,	dus	ook	met	sociaal-
ecologische	factoren.	Aanvullend	laat	dit	toe	de	waardeketen/levenscyclus	(soms	in	het	meer-
voud),	waarin	een	bedrijf/subsector	zich	bevindt,	voor	ogen	te	houden.	Een	opsplitsing	per	conti-
nent	is	hierbij	nodig	(zie	het	pleidooi	voor	een	continentale	kringloopeconomie)	omdat	nu	
eenmaal	overal	ter	wereld	geopolitieke	afwegingen	worden	gemaakt	bij	het	bestuderen	van	de	
onzekerheid	op	het	gebied	van	bevoorrading	en	prijzen	van	de	kritische	(zeldzame)	(aard-)meta-
len	en	andere	hulpbronnen	(bijv.	fossiele	brandstoffen).

*	*	*	*	*

Het	is	opmerkelijk	dat	bedrijven	in	elk	van	de	subsectoren	van	de	metaalsector	deel	uitmaken	van	
zo’n	waardeketen	én	dat	andere	bedrijven	in	deze	waardeketen	tot	een	andere	sector	kunnen	
behoren.	Het	is	dan	ook	belangrijk	hiermee	rekening	te	houden	bij	het	inschatten	van	de	maat-
schappelijke	uitdagingen	en	-	vanuit	die	kennis	-	concrete	initiatieven	te	nemen.	Het	kan	nuttig	
zijn	‘life	cycle	thinking’	(lees:	denken	in	levenscycli)	in	deze	oefening	te	integreren.	Deze	houdt	in	
-	zoals	reeds	beschreven	-	dat	de	fysieke	stofstromen	van	de	waardeketen	in	kaart	worden	
gebracht,	waarna	een	evaluatie	volgt	van	de	milieukundige,	sociale	en	economische	aspecten	van	
producten	en	hun	(mogelijke)	positieve	en	negatieve	impact	over	de	volledige	levenscyclus	-	van	
wieg	tot	graf	-	van	de	winning	van	de	grondstoffen,	over	de	productie,	het	gebruik,	het	hergebruik,	
het	onderhoud,	de	recyclage	en	de	uiteindelijke	verwijdering.	

De effecten op 
mens en milieu 
zullen groter 
worden.

Natuurlijke	hulpbronnen

Grondstofwinning

Ontwerp	en	
Productie

Verwijdering

Verbranding		
en	Storten

Hergebruik

Terugnemen

Recyclage		
van	Materialen		
en	Onderdelen

Gebruik	en		
Onderhoud

Verpakking	en		
Distributie
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Enige verschillen met de werkgevers

De	resultaten	van	de	‘sustainability	SWOT’-analyse	hierboven	kunnen	worden	vergeleken	met	de	
uitkomst	van	een	SWOT-analyse	van	de	‘maakindustrie’	uit	2010,	uitgevoerd	door	ECONOPOLIS	in	
samenwerking	met	werkgeversorganisaties.13	Hoewel	ook	hier	wordt	gepleit	voor	een	graduele	
stabilisatie	en	terugkeer	naar	een	lokale	productie	(lees:	‘nieuwe	industrialisatie’),	blijft	het	toet-
singskader	(relatief)	beperkt	tot	de	competitieve	wereldmarkt,	die	-	zoals	bekend	-	rekent	met	
kortetermijnwinsten.	Dat	verklaart	meteen	ook	de	verschillen	tussen	de	twee	SWOT-analyses.	We	
lichten	de	overeenkomsten	en	verschillen	even	toe:

betreffende de ‘sterktes’
•	 ECONOPOLIS	blijft	binnen	het	kader	van	‘globalisering’;	hier	wordt	gepleit	voor	

‘continentalisering’,	met	andere	woorden:	een	kringloopeconomie	binnen	Europa;
•	 ECONOPOLIS	ziet	de	aanwezigheid	van	multinationals	als	een	sterkte;	hier	wordt	dit	als	een	

zwakte	gezien:	de	beslissingscentra	-	zo	werd	al	vaak	vastgesteld	-	liggen	niet	in	België;	
hierdoor	kunnen	twijfels	ontstaan	over	het	(financiële)	engagement	om	een	kringloopeconomie	
vorm	te	geven.

betreffende de ‘zwaktes’
•	 het	punt	van	de	‘loonkosten’	ligt	buiten	het	bereik	van	dit	rapport;
•	 in	zijn	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;	hier	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.

betreffende de ‘opportuniteiten’
•	 ECONOPOLIS	vindt	‘groene	economie’	een	kans;	hier	werd	gewezen	op	het	verschil	tussen	

‘groene	economie’	en	‘kringloopeconomie’;
•	 ‘energiekosten	en	-projecten’	zijn	inderdaad	een	kans;	hier	wordt	daaraan	toegevoegd:	‘met	

oog	voor	afwenteling	van	sociale	en	ecologische	problemen’.

betreffende de ‘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	die	

hier	wordt	gesteld:	‘Scholing	waarvoor?’,	‘Een	kringloopeconomie?’;	
•	 ‘het	slechts	langzaam	doordringende	besef	van	de	ernst	van	de	situatie	en	de	noodzaak	van	

maakindustrie’	wordt	hier	ook	onderschreven,	maar	er	worden	hiervoor	nog	meer	en/of	an-
dere	redenen	aangereikt.

Sterktes van de metaalsector  
in België/Vlaanderen

Zwaktes 
van de metaalsector in België/Vlaanderen

•	 C24-C25,	C28	en	C29-C30	hebben	een		
hogere	productie-index	in	vergelijking	met	
EU27;

•	 de	wereldwijde	erkenning	van	UMICORE	
en	andere	als	kenniscentrum;

•	 onderzoek	en	ontwikkeling	(kan)	naar	
duurzame	(!)	innovatie	(worden)	
gestimuleerd;

•	 er	zijn	mogelijkheden	via	de	paritaire	co-
mités	voor	opleiding	en	training;

•	 de	vakbond	is	vertegenwoordigd	in	een	
ruime	meerderheid	van	bedrijven;

•	 van	oudsher	is	er	overleg	tussen	sociale	
partners	van	de	metaalsector;

•	 er	zijn	mogelijkheden	tot	samenwerking	
met	o.a.	de	energiesector	en	de	
transportsector;

•	 …	

•	 C24,	C25,	C29	en	C30	zijn	vaak	niet	(meer)	
Belgisch/Vlaams;	het	ontwerp	van	nieuwe	
producten	ook	niet;

•	 kennis	over	en	effecten	van	‘nieuwe’	(zeld-
zame)	(aard)metalen	is	vaak	beperkt;

•	 ketenbeheer/life	cycle	management	is	
onbekend;

•	 de	impact	op	milieu	en	gezondheid	van		
het	gebruik	in	de	waardeketens	van	
‘nieuwe’	metalen;

•	 performante	technologieën,	o.a.	voor		
hernieuwbare	energiebronnen,	creëren	
hogere	afhankelijkheid	van	(zeldzame)	
(aard-)metalen;

•	 België/Vlaanderen	is	sterk	afhankelijk	van	
de	import	van	energie	en	grondstoffen;

•	 beperkte	doorwerking	van	‘duurzame	ont-
wikkeling’	in	opleiding/training	én	in	on-
derzoek/	ontwikkeling;

•	 de	verticale	organisatiestructuur	bij	de		
sociale	partners	(en	andere	stakeholders);

•	 …

Opportuniteiten voor de metaalsector  
in België/Vlaanderen

Bedreigingen voor de metaalsector 
in België/Vlaanderen

•	 Het	-	sectoroverschrijdend	-	inzetten	op	
vermindering/verduurzaming	van	het	
energiegebruik	én	op	het	verminderen	
van	de	vraag	naar	fossiele	brandstoffen	
voor	niet-energetische	doeleinden;

•	 het	screenen	op	bevoorradingszekerheid	
en	de	prijsstabiliteit	van	de	(zeldzame)	
(aard)metalen,	nu	en	in	de	toekomst;

•	 het	intensifiëren	van	het	ophalen,	het	
stockeren,	het	hergebruik	en	de	recyclage	
(en	niet	uitvoeren	van	metaalhoudend	
afval);

•	 de	basis	voor	een	succesvol	systeem	van	
selectieve	inzameling	van	(zeldzame)	
(aard)metalen;

•	 het	vooroplopen	betreffende	onderzoek	
naar	de	negatieve	impact	op	milieu	en	ge-
zondheid	van	(zeldzame)	(aard-)metalen;

•	 	het	zich	voorbereiden	op	een	
kringloopeconomie;

•	 …	

•	 De	gevolgen	van	de	volgende	‘megafor-
ces’:	een	toename	de	wereldbevolking,	de	
middenklasse	en	de	stedelijke	bevolking;

•	 een	(sterke)	stijging	van	de	vraag	naar	
fossiele	brandstoffen	en	metalen	buiten	
de	EU	met	onzekerheid	over	de	bevoorra-
ding	en	stabiele	prijzen;

•	 de	toename	van	ecologische	en		
sociale	effecten	bij	de	winning	van		
de	grondstoffen;

•	 impact	op	het	transport,	evenals	op	de	
rest	van	de	waardeketens	binnen	en	bui-
ten	België/Vlaanderen.

•	 een	daling	in	de	voorraden	van	grondstof-
fen	die	gemakkelijk	toegankelijk	zijn;

•	 de	toename	van	de	complexiteit	van	de	
metaalsector,	d.w.z.	meer	diverse	soorten	
(zeldzame)	(aard-)metalen	spelen	een	rol	
in	de	zoektocht	naar	meer	performante	
technologieën;

•	 …

De competitieve 
wereldmarkt 
rekent  
met korte-
termijnwinsten.
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  Een belangrijk punt tussendoor:   ‘war on metals’?!

Toen	Georges	Van	Rooy	in	de	jaren	1980	hoofddélégué	van	ABVV-Metaal	was,	werkten	zijn	men-
sen	in	de	sector	met	een	11-tal	metalen	voor	het	maken	van	printplaten.	In	de	loop	van	de	jaren	
1990	zijn	daar	nog	4	elementen	uit	de	Tabel	van	Mendelejev	bijgekomen.	Vandaag	de	dag	worden	
printplaten	en	andere	elektrische	en	elektronische	uitrusting	ontworpen	met	meer	dan		
60	verschillende	(zeldzame)	(aard)metalen	om	de	prestaties	ervan	te	optimaliseren.		
De	Orga	nisatie	voor	Economische	Samenwerking	en	Ontwikkeling	(OESO)	heeft	dit	op	een	forum	
in	Mechelen	(25-27	oktober	2010)	met	de	figuur	hieronder	geïllustreerd.

De	fysieke	maar	vooral	de	economische	voorraden	van	sommige	van	deze	(zeldzame)	(aard)	
metalen	zijn	op	een	kritisch	punt	gekomen.	Dit	zorgt	voor	een	onrustwekkende	evolutie	van	de	
bevoorradings	zekerheid	en	de	prijzen	op	wereldvlak.	Internationaal	gerenommeerde	weten-
schappelijke	instellingen	volgen	deze	problematiek	de	jongste	5	à	10	jaar	dan	ook	van	nabij	op.	
Het	is	bovendien	opvallend	-	en	dat	geldt	ook	voor	alle	grondstoffen	-	dat	instanties	die	actief	zijn	
op	het	gebied	van	defensie	en/of	internationale	relaties	hierover	de	jongste	jaren	en	maanden(!)	
rapporten	publiceren,	waardoor	bij	de	beoordeling	van	schaarste	ook	de	volgende	factoren	in	
aanmerking	worden:

•	 wat	de	markt	betreft:	de	probabiliteit	van	een	snelle	groei	van	de	vraag	én	beperkingen	om	de	
productiecapaciteit	uit	te	breiden;

•	 wat	de	politiek	betreft:	concentratie	van	het	aanbod	en	het	politieke	risico.

Ook	de	expliciete	beoordeling	van	de	beperkingen	op	het	gebied	van	recyclage	kan	een	element	
zijn	waarmee	rekening	moet	worden	gehouden	(zie	figuur	hieronder).14	

	

> 50 %

> 25–50 %

> 10–25 %

1–10 %

< 1 %

1
H

2
He

3
Li

4
Be

5
B

6
C

7
N

8
O

9
F

10
Ne

11
Na

12
Mg

13
Al

14
Si

15
P

16
S

17
Cl

18
Ar

19
K

20
Ca

21
Sc

22
Ti

23
V

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

31
Ga

32
Ge

33
As

34
Se

35
Br

36
Kr

37
Rb

38
Sr

39
Y

40
Zr

41
Nb

42
Mo

43
Tc

44
Ru

45
Rh

46
Pd

47
Ag

48
Cd

49
In

50
Sn

51
Sb

52
Te

53
I

54
Xe

55
Cs

56
Ba

* 72
Hf

73
Ta

74
W

75
Re

76
Os

77
Ir

78
Pt

79
Au

80
Hg

81
Tl
 

82
Pb

83
Bi

84
Po

85
At

86
Rn

87
Fr

88
Ra

** 104
Rf

105
Db

106
Sg

107
Sg

108
Hs

109
Mt

110
Ds

111
Rg

112
Uub

113
Uut

114
Uug

115
Uup

116
Uuh

117
Uus

118
Uuo

57
La

58
Ce

59
Pr

60
Nd

61
Pm

62
Sm

63
Eu

64
Gd

65
Tb

66
Dy

67
Ho

68
Er

69
Tm

70
Yb

71
Lu

89
Ac

90
Th

91
Pa

92
U

93
Np

94
Pu

95
Am

96
Cm

97
Bk

98
Cf

99
Es

100
Fm

101
Md

102
No

103
Lr

* Lanthanides

** Actinides

Geopolitieke 
overwegingen 
zijn nooit  
ver weg.

(1980s)
+ 4 Elements

+ 45 Elements
(Potential)

11 Elements

(1990s)
(2000s)



22 23

4. De specifieke kwetsbaarheid van de metaalsector

Zoals	in	het	begin	van	deze	samenvatting	al	aangegeven,	kunnen	er	meerdere	grote	krachten	
(‘megaforces’)	worden	herkend	en	erkend	met	gevolgen	die	tot	in	België/Vlaanderen	reiken.	
De	maatschappelijke	uitdagingen	zijn	niet	min	en	er	zijn	dringend	en	volgehouden	grote	inspan-
ningen	nodig	voor	wat	betreft	‘energie	en	brandstof’,	‘klimaatverandering’,	‘waterschaarste’	…	
Specifiek	voor	de	metaalsector	is	er	de	‘grondstoffenschaarste’:	naar	alle	verwachting	zal	de	
vraag	naar	grondstoffen	de	volgende	20	jaar	met	55%	toenemen.	Hierin	nemen	de	(zeldzame)	
(aard)metalen	een	belangrijke	plaats	in.

Bevoorradingszekerheid van kritische (zeldzame) (aard-)metalen

Op	basis	van	de	gegevens	in	internationale	(wetenschappelijke)	rapporten	werd	de	grootste	
gemene	deler	gezocht	van	kritische	(zeldzame)	(aard)metalen:	in	het	geval	dat	twee	of	meerdere	
referenties	aangaven	dat	er	een	hoog	risico	was	inzake	de	bevoorradingszekerheid	van	het	
metaal	in	kwestie	werd	het	element	geselecteerd.17	Voor	elk	van	die	metalen	werd	een	fiche	
opgemaakt	met	de	evolutie	van	de	prijs,	de	jaarlijkse	productie,	de	gekende	voorraad,	het	
gekende	recyclagepercentage,	de	toepassingen,	de	milieu-impact	gedurende	de	levenscyclus	en	
de	gegevens	over	de	bevoorradingszekerheid.	

Samengevat	(zie	tabel	hieronder)	zou	het	risico	op	korte	termijn	(rond	2015!)	groot	zijn	voor	een	
vijftal	metalen	en	op	middellange	termijn	(2020)	voor	een	viertal	andere	metalen	en	elementen	uit	
de	familie	van	de	zeldzame	aardmetalen.	In	de	tabel	worden	-	niet-limitatief	-	de	toepassingen	
opgelijst	waar	die	elementen	gebruikt	worden.	Let	wel:	het	riciso	gaat	niet	alleen	om	de	produc-
tie	in	een	bedrijf,	maar	ook	om	de	machines	die	nodig	zijn	om	te	kunnen	produceren	in	het	eigen	
bedrijf,	stroomopwaarts	of	–afwaarts	(‘life	cycle	thinking’	!).

*	*	*	*	*

Merk	ook	op	dat	naast	deze	overwegingen,	de	stijging	van	de	welvaart	bij	de	middenklasse	in	ont-
wikkelingslanden	(denk	hierbij	aan	elektronische	apparaten	allerhande)	én	de	zoektocht	naar	een	
koolstofarme	economie	(denk	hierbij	aan	windmolens,	zonnepanelen	enz.)	de	vraag	naar	veeleer	
courante	metalen	sterk	zal	doen	toenemen.	De	vraag	is	dus	of	de	vraag	het	aanbod	zal	kunnen	
volgen.	Noem	het	een	volumerisico.	Het	gaat	om	aluminium,	koper,	nikkel,	ijzer,	lood,	zink,	tin,	
zilver,	goud.	Ook	voor	deze	metalen	werd	telkens	een	fiche	met	gegevens	opgemaakt.

*	*	*	*	*

In	sommige	rapporten	wordt	de	problematiek	bekeken	op	wereldvlak,	in	andere	wordt	de	situatie	
belicht	vanuit	het	eigen	continentale	perspectief	(Europa,	Noord-Amerika).	Dit	levert	logischer-
wijze	soms	(lichte)	verschillen	op	bij	de	bevindingen.	In	elk	geval	zijn	geopolitieke	overwegingen	
nooit	ver	weg.	Dit	valt	ook	te	begrijpen	als	we	de	actualiteit	bekijken:	belangrijke	spelers	op	de	
wereldmarkt	van	grondstoffen,	zoals	China	en	Indonesië,	hebben	recent	beperkingen	ingevoerd	
op	de	uitvoer	van	bepaalde	metalen	om	een	strategische	controle	te	krijgen	op	de	voorraden.	Een	
ander	punt	van	bezorgdheid	in	die	rapporten	is	de	rol	van	een	beperkt	aantal	multinationale	
ondernemingen	die	wereldwijd	de	concessies	-	buiten	China	-	in	handen	hebben.	Daarnaast	blijft	
de	vraag	hoe	de	kapitaalsparticipaties	van	landen	als	China	en	India	in	OESO-landen	in	het	licht	
van	deze	problematiek	moeten	worden	gezien.

In	eerdere	versie	van	het	rapport	waarop	deze	samenvatting	is	gebaseerd	(eind	2012/begin	2013)	
stond	in	de	titel	enkel	een	vraagteken.	Het	was	misschien	te	vroeg	om	te	spreken	van	een	‘war	on	
metals’.15	Toen	maakte	lezing	van	de	literatuur	weliswaar	al	duidelijk	dat	de	belangrijke	politieke	
en	economische	machten	in	de	wereld	zich	voorbereiden	op	schaarste,	maar	toch	….	De	instan-
ties	lazen/lezen	elkaars	rapporten	goed	en,	niet	zoals	in	de	wetenschappelijke	literatuur,	verwij-
zen	ze	ook	wel	onderzoekend	welke	zwaktes	en	sterktes	op	de	andere	continentale	regio’s	kun-
nen	worden	geïdentificeerd,	maar	toch	...

De	afgelopen	weken	en	maanden	zijn	nog	meer	rapporten	en	boeken	verschenen.	Het	boek	
‘Grondstoffenjagers’	van	Raf	Custers	(2013)	bijvoorbeeld,	kreeg	speciale	aandacht.16	Hierin	wordt	
voor	een	aantal	gevalstudies	haarfijn	uitgelegd	hoe	de	belangen	van	staten,	parastatale	onder-
nemingen,	multi-	en	transnationale	ondernemingen	enz.	lopen	en	-	soms/vaak	-	met	elkaar	
	verweven	zijn.	Eén	ding	is	duidelijk:	gezien/als	de	handel	in	metalen	lucratief	is,	wordt	die	‘oorlog’	
op	vele	fronten	gevoerd.

De vraag naar 
grondstoffen  
zal de volgende  
20 jaar met 
55% toenemen.
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Een mogelijk voorbeeld van kwetsbaarheidstoets in de praktijk

De	megaforces	kunnen	vertaald	worden	in	maatschappelijke	uitdagingen,	een	profiel	van	de	
metaalsector	in	België/Vlaanderen	kan	zich	verhouden	tot	de	EU27	en	vervolgens	kan	een	
sterkte-zwakte-analyse	worden	gemaakt.	Maar	wat	betekent	dat	in	de	praktijk?

*	*	*	*	*

We	wijzen	er	eerst	op	dat	de	Direction	Générale	de	la	Compétitivité,	de	l’Industrie	et	des	Services	
(DGCIS)	afgelopen	zomer	in	Frankrijk	een	instrument	heeft	ontworpen	-	in	de	vorm	van	een	MS	
Excel-file	(‘Outil	d’analyse	de	la	vulnérabilité	des	entreprises	aux	matières	premières	minérales	
stratégiques’)	-	waarmee	een	onderneming	zichzelf	kan	screenen	op	kwetsbaarheid	op	het	
gebied	van	bevoorradingszekerheid	van	bepaalde	kritische	(zeldzame)	(aard-)metalen.

*	*	*	*	*

Hieronder	wordt	deze	problematiek	op	een	enigszins	andere	manier	benaderd.	De	oefening	-	die	
wel	op	systematische	en	samenhangende	wijze	werd	gemaakt	-	is	uitgevoerd	op	een	kwalitatieve	
manier.	Voor	wat	betreft	de	(zeldzame)	(aard)metalen	worden	de	risico’s	op	het	gebied	van	
bevoorradingszekerheid	gekoppeld	aan	subsectoren	van	de	metaalsector.	Dit	geeft	een	eerste	
indicatie	van	de	mogelijke	kwetsbaarheid	van	de	ondernemingen.

De	tabel	hierna	is	ingevuld	met	informatie	over	de	bevoorradingszekerheid	van	kritische	
(zeldzame)	(aard)metalen,	de	NACE-indeling	2008	en	de	Trends	Top-databank.	De	kolommen	
werden	voor	wat	betreft	de	metaalsector	als	volgt	ingevuld:
•	 uit	de	fiches	werd	de	informatie	samengebracht	die	betrekking	heeft	op	de	producten	waarin	

de	verschillende	(zeldzame)	(aard-)metalen	worden	gebruikt;	
•	 voor	elk	van	de	producten	werd	onderzocht	binnen	welke	NACE-afdeling	van	de	

activiteitennomenclatuur	C.	Industrie	ze	worden	vervaardigd;
•	 vervolgens	werd	aan	de	hand	van	de	Trends	Top-databank	onderzocht	hoeveel	ondernemingen	

binnen	de	NACE-afdeling	in	België/Vlaanderen	actief	zijn,	met	een	ruwe	schatting	van	het	
aantal	werknemers;

•	 ten	slotte	werd	de	laatste	kolom	ingevuld,	die	van	de	kritische	(zeldzame)	(aard)metalen,	
gerelateerd	aan	de	opgesomde	producten	en	geklasseerd	volgens	risiconiveau	zoals	
aangegeven	in	de	tabel	hierna.	

Het	is	belangrijk	goed	te	begrijpen	hoe	de	tabel	hierna	moet	worden	geïnterpreteerd.	De	tabel	
geeft	het	mogelijke	risico	weer	(dat	niet	mag	worden	onderschat)	voor	de	betrokken	NACE-afde-
ling	én	de	bedrijven	die	eronder	vallen.	Zonder	gedetailleerde	informatie	over	de	materiaalstro-
men	in	de	betrokken	onderneming	kan	echter	geen	absolute	uitspraak	worden	gedaan,	maar	dat	
geldt	ook	in	omgekeerde	zin:	het	is	niet	omdat	het	beschreven	(zeldzame)	(aard-)metaal	niet	
voorkomt	in	de	producten	van	de	onderneming	dat,	er	geen	(ernstig)	risico	is	en	wel	omwille	van	
de	volgende	redenen:	

•	 deze	of	andere	(zeldzame)	(aard)metalen	kunnen	stroomopwaarts	of	stroomafwaarts	in	de	
waardeketen	een	(ernstig)	risico	vormen,	ook	in	de	machines	die	producten	maken;	de	
levenscyclusbenadering	is	dus	belangrijk;

•	 De	risico-inschatting	is	gebaseerd	op	een	aantal	internationale	(wetenschappelijke)	rapporten,	
maar	over	sommige	andere	(zeldzame)	(aard-)metalen	is	er	nog	weinig	tot	geen	informatie	
voor	Europa/België/Vlaanderen.	

Wat	er	ook	van	zij,	deze	tabel	reikt	-	na	latere	validatie	-	een	screening-instrument	aan	om	bij-
voorbeeld	via	instrumenten	die	ter	beschikking	zijn	bij	de	vakbond	op	onderzoek	te	gaan.

*	*	*	*	*

De	vraag	rijst	‘Wat	met	de	rest	van	de	(zeldzame)	(aard)metalen?’	die	in	de	rapporten	niet	fre-
quent	worden	genoemd.	Is	dit	een	prioriteit	of	niet	voor	het	huidige	of	toekomstige	industriële	
ontwikkeling	in	België/Vlaanderen?

Tijdslijn
Prioriteit omwille 

van …

(zeldzame) 
(aard) 

metalen
Toepassingen in …

Korte		
termijn		
risico	
(rond	
2015!)

+	 snelle	groei	in	
de	vraag

+	 ernstige	
bevoorradings-
risico’s

+	 beperkte	
recyclagemoge-
lijkheden

Tellurium dunne	film	fotovoltaïsche	zonne-
panelen,	legeringen	om	andere		
metalen	sterker	te	maken,	samen		
met	bismut	gebruikt	in	thermo-	
elektrische/foto-elektrische	
apparaten,	fotoreceptoren,	keramische	
industrie,	rubberverwerking	…	

Indium flatscreens	en	touchscreens,	dunne	
film	fotovoltaïsche	zonnepanelen,	in-
frarood	detectoren,	halfgeleider	in	
transistors,	detectoren	en	schakelin-
gen,	nucleaire	centrales,	LEDs	…

Gallium halfgeleiders,	LED’s,	fotovoltaïsche	
zonnepanelen,	fotodetectoren,	geïnte-
greerde	schakelaars	…

Neodymium magneten,	batterijen,	gekleurd	glas,	
printplaten,	hybride	wagens	…

Dysprosium magneten	(windturbines,	voertui-
gen	…),	keramiek,	hybride	wagens	…

Middel-
lange		
termijn		
risico		
(tot	2020!)

+	 snelle	groei	in	
de	vraag

én

	 ernstige	
recyclagemoei-
lijkheden

of

+	 beperkte	
bevoorradings-
risico’s

+	 beperkte	
recyclagemoei-
lijkheden

Lithium batterijen,	glaswerk	en	keramiek,	
luchtvaarttoepassingen	…

Palladium katalysator,	elektronica	(condensato-
ren,	connectoren,	transistoren,	dioden,	
soldering	…),	juwelen

Platinum katalysator,	elektronica	(condensato-
ren,	connectoren,	transistors,	dioden,	
soldering	…),	juwelen

Niobium legeringen	hoofdzakelijk	in	de	
luchtvaartsector,	versterkt	staal	voor	
pijpleidingen	en	bruggen,	magneten,	
condensatoren	…

zeldzame	
aardmetalen

magneten,	fosforen,	branstofcellen,	
batterijen,		kleurentelevisies	en	PC-
schermen,	medische	toepassingen	…

Kwetsbaarheid. 
Maar wat  
betekent dat  
in de praktijk?
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  Een belangrijk punt tussendoor:   transities gericht op duurzame ontwikkeling

Een	‘nieuwe	industrialisatie’	binnen	een	context	van	duurzame	ontwikkeling,	een	kringloopeco-
nomie	met	andere	woorden,	moet	worden	afgestemd	op	de	noden	van	de	samenleving	in	ons	
land:	huisvesting,	voeding,	kleding,	verzorging,	ontspanning,	verplaatsing,	communicatie	enz.		
De	vraag	is	dan	hoe	we	in	al	die	behoeften	kunnen	voorzien	tegen	2030,	2050	enz.	Er	zijn	verschil-
lende	manieren	om	vooruit	te	blikken.	Binnen	dit	kader	is	‘backcasting’	de	meest	voor	de	hand	
liggende	techniek.	Die	techniek	bestaat	erin	de	gewenste	situatie	op	(middel-)lange	termijn	te	
formuleren	(2030	of	2050)	en	van	daaruit	terug	te	kijken	naar	de	huidige	situatie.	‘Backcasting’	
betekent	dus	eigenlijk	‘looking	back	from	the	future’	(vanuit	de	toekomst	terugkijken).	Vanuit	de	
vooropgestelde	tijd	in	de	toekomst	wordt	een	roadmap	naar	het	heden	uitgestippeld.	Op	die	
manier	wordt	bekend	welke	tussenstappen	moeten	worden	gezet:	zie	schema.

tussenstappen

gewenste	
samenleving

systeem	innovatie

product/proces	verbetering	(herontwerp)
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‘Backcasting’	maakt	het	onder	meer	mogelijk	om	te	gaan	met	onzekerheid,	en	van	daaruit	met	
de	kwetsbaarheid	van	de	samenleving	en	haar	economie.	Zich	systematisch	en	samenhangend	
vragen	stellen	bij	de	zogenoemde	‘worst	case’-scenario’s	is	hiervan	een	onderdeel	dat	van	belang	
is	bij	het	nemen	van	investeringsbeslissingen	(bij	innovaties	bijvoorbeeld).	Op	dit	ogenblik	worden	
echter	vooral	strategieën	ontwikkeld	of	wordt	een	beleid	gevoerd	dat	vooral	kijkt	naar	de	korte/
middellange	termijn.	Maar	ook	al	wordt	op	die	manier	naar	de	toekomst	gekeken,	steeds	worden	
voortschrijdende	doelstellingen	geformuleerd	die	enkel	een	stapsgewijze	aanpak	mogelijk	
maken.	Door	te	vertrekken	via	backcasting	vanuit	een	gewenst	toekomstbeeld	op	(middel-)lange	
termijn	wordt	het	gemakkelijker	systeemsprongen	te	realiseren	die	een	grotere	impact	hebben.	

Als	we	louter	vanuit	het	heden	denken	is	de	kans	immers	groot	dat	we	blijven	steken	in	bekende	
patronen.	Vaak	wordt	in	zulke	gevallen	‘innovatie’	als	toverwoord	gebruikt	in	overwegingen	rond	
competitiviteit	en	concurrentievermogen,	hoewel	innovatie	niet	per	definitie	ook	maatschappelijk	
betere	producten	of	diensten	oplevert	omdat	ze	niet	of	onvoldoende	worden	getoetst	aan	criteria	
van	duurzame	ontwikkeling.	Innovatie	moet	ook	ingrijpender	zijn.	In	feite	moet	het	gaan	om	sys-
teeminnovatie,	waarbij	de	noden	van	de	samenleving	nog	steeds	worden	ingevuld,	maar	op	een	
volledig	andere	manier.	Het	spreekt	vanzelf	dat	we	in	de	tussenperiode	-	systemen	veranderen	
vergt	immers	de	nodige	tijd	-	kunnen	‘voortsurfen’	op	de	golven	van	optimalisatie	(de	verbetering	
van	bestaande	producten,	processen	of	infrastructuur)	en	zeker	van	product-	en	procesinnovatie	
(waarbij	het	systeemconcept	ongewijzigd	blijft):	zie	schema.		

Er	is	nog	een	andere	benadering	mogelijk.	Naast	de	kwetsbaarheid	van	een	(sub)sector	bestaat	
de	mogelijkheid	dat	een	streek	in	België/Vlaanderen	-	bijvoorbeeld	met	een	grote	concentratie	
aan	bedrijven	uit	de	metaalsector	-	zwaar	te	lijden	zou	hebben	onder	de	impact	van	bepaalde	
megaforces.	Vanuit	werkgelegenheidsperspectief	is	het	dus	nuttig	de	kwetsbaarheid	van	de	
industrie	en	van	de	metaalsector	in	een	bepaalde	streek	te	onderzoeken.	

Maar	we	wijzen	erop	dat	steeds	rekening	moet	worden	gehouden	met	de	waardeketen	(cf.	‘life	
cycle	thinking’)	bij	het	bepalen	van	mogelijke	risico’s.

In	Vlaanderen/België	wordt	de	sociaal-economische	ontwikkeling	op	streekniveau	onder	meer	
opgevolgd	door	de	Regionaal	Sociaal-economisch	Overlegcomités	(RESOC).	Dit	is	een	overleg-
platform	van	de	sociale	partners	en	de	lokale	overheden.	Regelmatig	publiceren	ze	sociaal-eco-
nomische	gegevens	over	de	streek.	Ook	hier	kan	dus	-	op	een	gelijkaardige	manier	als	voor	een	
subsector	-	de	toets	op	kwetsbaarheid	worden	toegepast.

De	titel	van	de	KPMG-publicatie	indachtig	-	‘Expect	the	Unexpected’	-	betekent	een	‘worst	case’-
scenario,	waarbij	deze	megaforces	niet	ernstig	worden	genomen	en	de	betrokken	onder	nemingen	
op	korte	of	middellange	termijn	volledig	of	gedeeltelijk	onderuitgaan	-	een	sociale	schokgolf	voor	
de	streek.	Samen	geven	ondernemingen	lokaal	werk	aan	duizenden	mensen.	Rekening	houdend	
met	de	toeleveranciers,	vaak	kleine	tot	middelgrote	bedrijven,	zou	(voorwaardelijke	wijs)	dit	kun-
nen	betekenen	dat	veel	tewerkstelling	in	de	secundaire	sector	wegvalt.

NACE-indeling
aantal  

ondernemingen 
en werknemers

kritische producten
mogelijke  

(zeldzame) (aard)
metalen18, 19

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	
Informaticapro-
ducten,		
elektronische	en	
optische	
producten

10-tallen	ondern.’en	
met	1000’den	wkn.

transistors,	halfgelei-
ders,	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,	infra-
rood,	led,	halfgelei-
ders,	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

Een nieuwe 
industrialisatie 
moet worden 
afgestemd op 
de  noden van de 
samenleving.
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5. Mogelijkheden tot een concrete aanpak vóór de toekomst

de wereld waarin we willen leven: straks in 2035

In	2035	is	Veerle	45	jaar	geworden.	Het	leven	
was	anders	dan	dat	van	haar	grootouders	of	
ouders,	maar	zij	was	niet	ontevreden.	Mede	
door	de	actie	van	haar	vakbond	kreeg	de	
nieuwe	industrialisering	gericht	op	duurzame	
ontwikkeling	tijdig	vorm.	

Hoewel	Europa	op	dat	moment	niet	meer	
echt	tot	het	centrum	van	de	wereldmacht	
behoort,	heeft	de	Europese	Unie	in	samen-
werking	met	de	andere	landen	op	het	Euro-
pese	continent,	van	de	Oeral	tot	Gibraltar,	
immers	een	kringloopeconomie	opgezet,	
mede	onder	impuls	van	ons	land.	Het	gebruik	
van	energie,	grondstoffen	en	water	werd	
drastisch	beperkt,	waardoor	de	invoer	vanuit	
het	Globale	Zuiden	minimaal	is.	Hierdoor	is	
de	afhankelijkheid	van	de	rest	van	de	wereld	
sterk	verminderd	waardoor	de	sociaal-econo-
mische	kwetsbaarheid	is	afgenomen.

Het	‘consumanderen’	en	‘consuminderen’	
hebben	zich	doorgezet,	maar	nog	steeds	kan	op	een	aanvaardbaar	welvaartsniveau	worden	voor-
zien	in	de	noden	van	onze	samenleving:	voeding,	huisvesting,	verzorging,	ontspanning,	verplaat-
sing,	communicatie	enz.	Hoewel	het	aandeel	in	het	huishoudelijk	budget	voor	de	invulling	van	
sommige	noden	sterk	is	toegenomen	-	een	gezin	betaalt	in	2035	opnieuw	meer	voor	voeding	dan	
vandaag	-	werd	een	‘decent	living’	behouden.

Er	doen	zich	steeds	minder	financiële,	economische	en	bijgevolg	sociale	crisissen	voor,	maar	de	
effecten	van	de	milieuproblemen	(klimaatverandering,	verlies	aan	biodiversiteit,	ontbossing	enz.)	
werken	nog	door	en	de	samenleving	maakt	zich	hierover	grote	zorgen	…

Vragen … om over na te denken
Het	vermijden	van	sociale	schokgolven	staat	centraal	in	het	streven	naar	een	kringloopeconomie	
gericht	op	duurzame	ontwikkeling.	Deze	vorm	van	nieuwe	industrialisering	kan	pas	vorm	krijgen	
als	financiële	middelen	beschikbaar	worden.	ABVV-Metaal	moet	dus	o.a.	beslissen	…

•	 in	hoeverre	de	vakbond	(opnieuw/verder)	actief	(financieel)	wil	participeren	in	de	organisatie	
van	de	productie	en	de	consumptie	in	onze	samenleving	(bijv.	via	coöperatieve	
vennootschappen)?

•	 of	de	vakbond	bestaande	financiële	middelen	waarover	zij	(mede)beslissingsrecht	(bijv.	de	
pensioenfondsen)	heeft	wil	heroriënteren	met	het	oog	op	een	reële	kringloopeconomie?

Er	kan	worden	geleerd	van	voorbeelden	in	het	buitenland	(Baskenland	in	Spanje,	Québec	in	
Canada	…)	en	van	initiatieven	in	eigen	land	(bijv.	via	de	Socialistische	Gemeenschappelijke	Actie).	
In	al	deze	gevallen	zijn	vakbonden	betrokken	bij	het	oriënteren	van	het	productie-	en	
consumptiesysteem.

Het	is	wel	cruciaal	dat	er	geen	‘lock	in’-investeringen	gebeuren,	waarbij	de	gemaakte	keuzes	de	
samenleving	voor	tientallen	jaren	vastzetten	op	een	spoor	van	niet-duurzame	ontwikkeling,	zoals	
sommige	infrastructuurwerken,	commerciële	centra,	steenkoolcentrales	enz.	Een	euro	of	een	
dollar	kan	maar	eenmaal	worden	geïnvesteerd	en	bovendien	wordt	verwacht	dat	de	investering	
rechtstreeks	of	onrechtstreeks	langere	tijd	goed	blijft	opbrengen.	

Hier	wijzen	we	er	nog	wel	op	dat	optimalisatie	en	product-	en	procesinnovatie	slechts	een	
beperkte	verbetering	van	de	slagkracht	van	de	economie	met	zich	meebrengen.	Het	is	in	elk	
geval	te	weinig	in	verhouding	tot	wat	zou	moeten	gebeuren	om	de	maatschappelijke	uitdagingen	
(lees:	de	‘megaforces’)	aan	te	pakken,	met	name	een	verbetering	van	de	slagkracht	met	een	fac-
tor	20.	‘Ontkoppeling’	staat	hierin	centraal	(zie	eerder	in	deze	samenvatting).

*	*	*	*	*

Er	wordt	dus	gestreefd	naar	een	transitie	van	de	samenleving	die	gericht	is	op	duurzame	ontwik-
keling.	Transities	zijn	niet	nieuw.	Er	zijn	voldoende	voorbeelden	bekend:	van	wind	naar	stoom	
naar	elektriciteit;	van	een	landbouwmaatschappij	naar	een	industriële	samenleving;	van	een	op	
steenkool	gebaseerde	energievoorziening	naar	een	onder	andere	op	gas	gebaseerde	energie-
voorziening;	van	een	industriële	economie	via	een	diensteneconomie	naar	een	kenniseconomie	
enz.	Dit	soort	systeemaanpassingen	is	in	het	verleden	al	dan	niet	gepaard	gegaan	met	(grote)	
sociale	schokgolven	doorheen	de	samenleving.	Deze	willen	wij	nu	en	in	de	toekomst	vermijden.	
Daarom	voelen	we	de	nood	om	de	samenhang	tussen	brede	maatschappelijke	veranderingen	te	
beschrijven,	te	verklaren	en	actie	te	ondernemen.	Transities	zijn	radicaal	en	gericht	op	sys-
teeminnovatie.	In	die	zin	moet	een	lange	tijdshorizon	voor	ogen	worden	gehouden,	25	à	50	jaar,	
waarbij	verschillende	fases	worden	doorlopen.	Gezien	het	feit	dat	vandaag	de	dag	de	wil	zeker	
aanwezig	is	om	de	economie	op	integrale	wijze	te	benaderen,	vormen	complexiteit	en	onzeker-
heid	een	uitgangspunt	en	geen	probleem.	Het	betekent	wel	dat	een	drieledige	aanpak	nodig	is:	
multi-actor,	multi-level	en	multi-domein.

Het	feit	dat	meerdere	actoren	(lees:	stakeholders)	moeten	worden	betrokken	en	dat	verschillende	
domeinen	(lees:	subsystemen)	samen	moeten	worden	aangepakt	ligt	voor	de	hand.	De	krachten	
op	de	verschillende	niveaus	(lees:	macro,	meso	en	micro)	moeten	hierbij	worden	onderkend.	Het	
macroniveau	is	het	‘landschap’	waarbinnen	de	samenleving	zich	ontwikkelt.	Er	is	een	trage	dyna-
miek	die	wordt	beïnvloed	door	de	‘megaforces’.	Op	het	microniveau	echter	is	er	een	snelle	dyna-
miek	waar	nieuwe	initiatieven	bij	bedrijven	en	organisaties	kunnen	leiden	tot	snelle	veranderin-
gen.	Die	experimenten	kunnen	na	verloop	van	tijd	leiden	tot	nieuwe	(sub)systemen.	Op	het	
tussenniveau	opereert	het	regime	met	de	eigentijdse	regels,	wetten	en	beleid.	De	inertie	is	groot	
omdat	“deze	partijen	de	bestaande	orde	in	stand	willen	houden”.	Toch	kan	-	indien	gewenst	-	het	
regime	meer	doen.

Sociale over-
wegingen in het 
transitiedenken 
blijven meestal 
achterwege  
of worden  
onderbelicht.
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Teneinde	energie	en	grondstoffen	te	sparen	moet	in	feite	worden	bekeken	of	de	onderdelen	van	pro-
ducten	op	zich	nog	kunnen	gebruikt	worden	voor	het	fabriceren	van	een	gelijkaardig	of	ander	product.	
Het	is	pas	indien	dit	niet	(meer)	mogelijk	is	dat	kan	worden	overgegaan	tot	het	verder	ontmantelen	tot	
op	het	niveau	van	de	materialen.	In	het	kaderstukje	wordt	een	mogelijk	initiatief	geformuleerd.

Een utopisch idee?

De band bij Ford laten draaien in omgekeerde richting.

De	sluiting	van	de	Ford-fabrieken	te	Genk	eind	2014	zorgt	voor	een	sociaal	en	economisch	
drama	voor	de	streek.	Tegen	de	achtergrond	van	de	megaforces	zoals	hoger	beschreven	is	
het	niet	te	verwachten	dat	de	auto-industrie	eenzelfde	toekomst	heeft.	Toch	blijft	–	zoals	
betoogd	–	industriële	productie	van	belang	om	te	voorzien	in	de	noden.	Hiervoor	zijn	com-
ponenten	en	materialen	nodig.

Op	de	terreinen	van	Ford	is	de	nodige	infrastructuur	voorhanden	en	in	Limburg	is	het	
nodige	gekwalificeerde	personeel	voorhanden	om	producten	te	ontmantelen.	Bij	wijze	van	
boutade:	laat	de	band	bij	Ford	in	omgekeerde	richting	draaien.	

De	bedoeling	hiervan	is	om	auto’s	die	worden	uitgeschreven	(bijv.	autowrakken)	te	ontman-
telen,	de	bruikbare	onderdelen	te	verzamelen	en	de	niet-bruikbare	onderdelen	zodanig	te	
scheiden	dat	de	materialen,	in	het	bijzonder	de	(zeldzame)	(aard-)metalen,	vroeg	of	laat	
nog	bruikbaar	zijn.	Het	zou	dan	niet	alleen	om	wagens	van	Ford	gaan,	maar	om	alle	moge-
lijke	wagens	die	zich	aanbieden.

Dit	is	een	voorstel	van	initiatief	waar	de	vraag	kan	gesteld	worden	of	de	hefboom	van	finan-
ciële	participatie	van	vakbonden	en	hun	werknemers	(zie	hoger),	al	dan	niet	via	het	opzet-
ten	van	een	cvba,	een	optie	is?	Of	dat	het	initiatief	geheel	of	gedeeltelijk	moet	worden	over-
gelaten	aan	de	overheid	of	aan	de	private	sector?	Gelet	op	de	nakende	sluiting	van	Ford	is	
snel	een	gemotiveerd	standpunt	noodzakelijk	opdat	ten	laatste	tegen	de	zomer	2014	een	
businessplan	zou	worden	voorbereid.

Voor	elk	van	deze	groepen	van	‘kringloop’-activiteiten	die	kunnen	bijdragen	tot	een	nieuwe	indus-
trialisatie	zullen	hierna	een	of	meerdere	concrete	initiatieven	worden	voorgesteld.	Let	wel:	naast	
dergelijke	‘recyclage’	initiatieven	(eerder	georiënteerd	op	de	afbraak	van	producten)	worden	ook	
voorstellen	geformuleerd	om	in	te	passen	in	de	‘klassieke’	industriële	productieprocessen	(eerder	
geörienteerd	op	de	opbouw	van	producten).	Telkens	wordt	met	een	van	de	volgende	symbolen	
aangeduid	tot	welke	categorie	het	voorstel	behoort:

•	 beide	categoriën:		

•	 ‘klassieke’	productieprocessen:		

•	 ‘recyclage’	processen:		

Grondstoffen Afval

Grondstoffen Afval

Grondstoffen Afval

Operationalisering van de kringloopeconomie

Eerder	in	de	samenvatting	werd	aangegeven	dat	producten	kunnen	worden	opgebouwd	uit	
natuurlijke	en/of	minerale	materialen.	Elk	product	moet	–	idealiter	-	opnieuw	kunnen	worden	
afgebroken	(tot	zijn	elementaire	bouwstenen).	In	de	figuur	op	blz.	10	werd	dit	schematisch	weer-
gegeven.	De	kringloop	van	de	natuurlijke	materialen	werd	vergeleken	met	het	streven	naar	‘a	bio-
based	economy’,	terwijl	voor	de	kringloop	van	de	minerale	materialen	o.a.	de	(zeldzame)	(aard-)
metalen	werden	genoemd.

Er	werd	ook	reeds	gewezen	op	de	complexiteit	om	het	huidige	economische	systeem	om	te	vor-
men	tot	een	kringloopeconomie.	Een	voorbeeld.	Stel	dat	de	opdracht	erin	bestaat	een	kop	koffie	
met	melk	en	suiker	terug	te	scheiden	in	de	oorspronkelijke	bestanddelen:	koffie,	water,	melk	en	
suiker.	Hoe	wordt	daaraan	begonnen?

De	complexiteit	bij	het	uit	elkaar	halen	van	producten	tot	op	het	niveau	van	de	componenten	en	
vervolgens	tot	op	het	niveau	van	de	(zeldzame)	(aard-)metalen	is	mogelijk	nog	groter.	In	bepaalde	
van	die	componenten	worden	–	naast	andere	materialen	–	tot	60	verschillende	elementen	uit	de	
Tabel	van	Mendeljev	gebruikt.	Ook	de	implicatie	voor	het	Globale	Zuiden	van	het	opzetten	van	een	
kringloopeconomie	in	de	pan-Europese	regio	valt	niet	te	onderschatten.

Verwijzend	naar	de	figuur	op	blz.	10	wordt	hierna	–	samenvattend	–	ingegaan	op	drie	groepen	van	
industriële	activiteiten	die	kunnen	bijdragen	tot	een	kringloopeconomie:	onderhoud	en	herstel	
(‘maintenance’),	opknapbeurt	en	hergebruik	(‘refurbishment’,	‘redistribution’,	‘reuse’),	ontmante-
ling	(‘remanufacturing’,	‘recycling’).	Merk	op	dat	sommige	van	deze	activiteiten	al	gekend	zijn,	
maar	dat	het	volume	onvoldoende	is	om	binnen	een	kringloopeconomie	functioneel	te	zijn.

Onderhoud en herstel

Dergelijke	activiteiten	zijn	genoegzaam	bekend,	zowel	bij	‘business	to	consumer’	(B2C)	als	‘busi-
ness	to	business’	(B2B).	Denk	hierbij	bijv.	aan	het	onderhoud/herstel	van	wagens	of	van	het	
machinepark	in	een	fabriek	of	kantoor.	Toch	reikt	de	impact	niet	ver	genoeg.	Hiervoor	worden	
meerdere	redenen	genoemd:	de	activiteiten	grijpen	niet	(langer)	plaats	in	eigen	land,	de	kosten	
zijn	groter	dan	de	aanschaf	van	een	nieuw	product,	de	onderdelen	worden	niet	meer	gemaakt,	de	
opleidingen	zijn	onvoldoende	tot	niet	georiënteerd	op	onderhoud	en/of	herstel,	enz.	Nochtans	zijn	
er	nieuwe	tendensen	die	-	met	een	opschaling	-	wel	de	nodige	impact	kunnen	hebben	en	kunnen	
bijdragen	tot	een	kringloopeconomie.	Denk	hierbij	bijv.	aan	de	organisatie	van	‘repair	cafés’,	
gespecialiseerde	firma’s	die	zich	richten	op	de	herstelling	van	het	machinepark	in	bedrijven,	enz.

Opknapbeurt en hergebruik

Deze	groep	binnen	een	kringloopeconomie	past	tussen	de	vorige	set	(‘onderhoud	en	herstel’)	en	de	
volgende	set	(‘ontmanteling’)	van	activiteiten.	Het	betekent	dus	dat	vooraleer	producten	worden	
ontmanteld	(als	ze	dan	toch	niet	meer	worden	aangewend	door	dezelfde	gebruiker	na	eventueel	
onderhoud	of	herstel)	wordt	nagegaan	of	de	producten,	desgevallend	mits	een	opknapbeurt,	nog	
kunnen	worden	hergebruikt.	Deze	activiteit	is	vooral	bekend	via	de	kringloopwinkels	of	tweede-
handswagens.	Een	bijzondere	toepassing	die	hieronder	kan	vallen	is	de	retrofitting	van	gebouwen.	

Ontmanteling

In	feite	zijn	er	bij	ontmanteling	twee	mogelijkheden:

•	 op	het	niveau	van	de	onderdelen
•	 op	het	niveau	van	de	materialen
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 Initiatieven op de korte/middellange termijn (2015-2020) … 

In	het	rapport	waarop	deze	samenvatting	is	gebaseerd	staan	meer	voorstellen	tot	een	concrete	
aanpak.	Elk	van	die	voorstellen	zijn	er	uitgebreid	beschreven.	Hierna	worden	er	enkele	opgesomd.	
Twee	concrete	initiatieven	die	onmiddellijk	aansluiten	bij	de	vragen	die	hierboven	worden	gesteld	
zijn	de	volgende	…
•	 het	opzetten	van	een	coöperatieve	vennootschap	voor	doorgedreven	urban	mining	(recyclage	

van	grondstoffen),	d.w.z.	het	ophalen,	het	stockeren	en	-	desgevallend	-	het	recycleren	van	
(zeldzame)	(aard)metalen	uit	EEE,	PV,	batterijen,	katalysatoren	…;

•	 én	volop	inzetten	op	een	Alliantie	voor	Werk	en	Milieu	(energie	én	water:	beheersing	van	de	
vraag	en	verduurzaming	van	het	aanbod)	gericht	op	industrie	en	huishoudens.

 … te nemen door de vakbond 

Toets op kwetsbaarheid ten aanzien van de relevante ‘megaforces’  
•	 het	klassieke	instrument	‘Economische	en	Financiële	Informatie’	(EFI),	

dat	enkele	jaren	geleden	al	werd	‘vergroend’,	wordt	uitgebreid	met	een	
luik	om	de	kwetsbaarheid	van	de	onderneming	te	(laten)	onderzoeken	
op	parameters	die	verband	houden	met	de	relevante	megaforces;

•	 een	gelijkaardig	instrument	wordt	ontwikkeld	om	de	kwetsbaarheid		
en	de	veerkracht	van	een	streek	(bijv.	op	het	niveau	van	de	RESOC’s)		
en	van	een	subsector	(bijv.	via	de	partitaire	comités)	te	onderzoeken.

Het mee opzetten van een kringloopeconomie  
•	 een	duurzame	SWOT-analyse	van	een	bepaalde	streek	kan	

resulteren	in	het	identificeren	en	het	stimuleren	van	bepaalde	
niches	(bijv.	via	de	RESOC’s	of	de	provinciale	afdelingen	van	
ABVV-Metaal);

•	 het	opzetten	van	een	(of	meerdere)	coöperatieve	vennoot	schap(pen),	
op	verschillende	plaatsen	in	elke	provincie,	teneinde	gedecentraliseerd,		
frequent	en	professioneel,	in	B2C-hersteldiensten	te	voorzien.

Capaciteitsopbouw bij vakbondsvertegenwoordigers   
Via	de	eigen	kanalen	van	ABVV-Metaal	wordt	met	bestaande	of	nieuwe	
instrumenten	vorming	georganiseerd;	op	die	manier	kunnen	vakbonds-
vertegenwoordigers	leren	omgaan	met	de	problematiek	en	zo	de	druk	
van	onderuit	verhogen	om	rekening	te	houden	met	de	megaforces.

Solidariteit met het Globale Zuiden    
ABVV-Metaal	betuigt	solidariteit	met	alle	huidige	generaties,	ook	in	
ontwikkelingslanden,	via	steun	aan	lokale	vakbondscoöperaties,	bijv.	in	
de	mijnbouw,	en	via	steun	aan	campagnes	voor	‘faire’	producten.

 … te nemen door de overheid 

Hierna	worden	een	aantal	voorstellen	geformuleerd	die	buiten	het	kader	van	aanbevelingen	tot	
wijziging/aanpassing	van	bestaande	beleidsinstrumenten	vallen.	De	overheid	zelf	zou	natuurlijk	
opdracht	kunnen	geven	om	terug	te	grijpen	naar	de	consequente	inzet	van	(minstens)	een	opti-
male	mix	aan	beleidsinstrumenten	om	op	korte	termijn	een	aanzet	te	geven	tot	het	verwezenlij-
ken	van	een	kringloopeconomie	op	middellange	termijn:	dit	is	een	sine	qua	non.	De	voorstellen	
die	op	vandaag	worden	geformuleerd	zitten	vooral	in	de	hoek	van	de	stimulerende	economische	
of	de	sociaal-communicatieve	beleidsinstrumenten.	Denk	hierbij	aan	de	verschillende	steun-
maatregelen	voor	ondernemingen	(strategische	ecologiesteun,	strategische	investerings-	en	
opleidingssteun,	enz.).	Maar	ook	hier	worden	al	te	weinig	strenge	voorwaarden	van	het	opnemen	
van	maatschappelijke	verantwoordelijkheid	gesteld.	Gelet	op	de	kwetsbaarheid	van	de	industrie	
in	België/Vlaanderen	zal	de	overheid	een	extra	inspanning	moeten	doen.

Grondstoffen Afval

Grondstoffen Afval

Grondstoffen Afval

Grondstoffen Afval

Volgende actiepunten met nevenstaand label liggen o.a. voor de hand:  
•	 het	monitoren	van	grondstoffenstromen	naar,	binnen	en	uit		

Vlaanderen/België,	incl.	de	(prijs)	evoluties	op	de	wereldmarkt;
•	 het	integreren	van	het	beleid	voor	wat	betreft	grondstoffen,		

energie	en	ruimte	in	de	Vlaamse	regering;
•	 het	onderzoeken	van	de	effecten	van	(zeldzame)	(aard)metalen		

op	arbeidsomstandigheden,	(volks)gezondheid	en	milieu;
•	 het	instellen	van	een	grondstoffenpaspoort;
•	 het	richten	van	overheidsaankopen	op	‘cradle	to	cradle’;
•	 het	valorisatie	van	kennis	en	expertise	gericht	op	export	én		

op	technologieoverdracht	naar	ontwikkelingslanden.

Volgende actiepunten met nevenstaand label worden o.a. voorgesteld:  
•	 het	oriënteren	van	het	universitaire	en	hoger	onderwijs,	in	het	

bijzonder	de	ingenieursopleiding,	op	‘design	for	scarcity’	en	
‘recycling	for	scarcity’;

•	 het	juridisch	dichten	van	de	‘lekken’	van	grondstoffen	via	afval		
naar	het	buitenland;

•	 het	ondersteunen	van	investeringen	in	industriële	‘Onderhoud	en	herstel’-diensten;
•	 het	ondersteunen	van	investeringen	in	recycling	capacity	naar	volume	en	diversiteit.

 … tot initiatief van gemengd karakter 

Hieronder	worden	de	voorstellen	geformuleerd	die	door	een	of	meerder		stakeholders	zouden	
kunnen	worden	genomen,	bij.	overheid	en/of	werkgevers.	

Oriëntatie van onderzoek en ontwikkeling  
Onderzoek	en	ontwikkeling	in	de	richting	van	‘design	for	scarcity’	en	
‘recycling	for	scarcity’	om	bij	het	ontwerpen	met	schaarste	van	(zeld-
zame)	(aard)metalen	te	kunnen	omgaan.

Processen gericht op de middellange/lange termijn (2020-2030)

De	processen	gericht	op	de	middellange/lange	termijn	(2020-2030)	kunnen	minder	precies	
gepland	worden	dan	de	initiatieven	op	de	korte/middellange	termijn	(2015-2020).	Toch	kunnen	
ook	concrete	voorstellen	worden	geformuleerd:
•	 opzetten,	opschalen	en	uitbreiden	van	nieuwe/bestaande	transitiearena’s;
•	 stimuleren	van	product/dienst-systemen;
•	 speciale	aandacht	voor	een	uitrustingsplan	‘transport’	én	‘energie’;
•	 nieuwe	syndicale	structuren,	ook	tussen	en	met	de	centrales,	zijn	nodig.

Grondstoffen Afval
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