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Zijn de SDGs bestand tegen megatrends?



Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector.

Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling.

Op (pan-)Europees niveau.

Eerste conclusie.
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Wereldbeelden van ontwikkeling



Het lijkt erop dat er ten gevolge van de hier besproken megatrends

‘een rechtstreekse remmende impact’ (6),

‘een negatieve impact’ (1), 

‘een onrechtstreekse remmende impact’ (9) 

of ‘niet noodzakelijk een impact’ (1) 

zal zijn op de SDG’s.

Tweede conclusie.



Inhoud

1. De zogenoemde ‘megaforces’.

2. De specifieke kwetsbaarheid: ‘war on 

metals !’

3. De (koolstofarme) samenleving.

4. De metaalsector in België/Vlaanderen.

5. De SDGs en megatrends.

Conclusies.
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Inhoudstafel

1. De uitdagingen voor de wereldgemeenschap … 

én België/Vlaanderen

2. De metaalsector in België: 

de actuele situatie

3. De metaalsector in België/Vlaanderen: 

de uitdagingen samengevat

4. Concrete aanpak gericht op een gewenste toekomst

…

Annex - Bevoorradingszekerheid en prijzen 

van kritische (zeldzame) (aard) metalen

Annex – Specifieke kwetsbaarheid 

op lokaal niveau



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

9Bron: 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

10Bron: 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)
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(Clean) Tech: 

performantie stijgt door grote diversiteit aan metalen, maar …

Bron: OECD (2010)

De specifieke kwetsbaarheid: 

‘war on metals’ ! (1)
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De specifieke kwetsbaarheid:

‘war on metals’ ! (2)



De specifieke kwetsbaarheid:

‘war on metals’ ! (3)

Bron: EC (2017)

Countries accounting for largest share of EU supply of CRMs



De specifieke kwetsbaarheid:

‘war on metals’ ! (3)

Countries accounting for largest share of global supply of CRMs

Bron: EC (2017)



Mededeling van de Europese Commissie

over de lijst van de voor de EU kritieke grondstoffen

• Brussel, 2.2.2011 / COM(2011) 25 final

→ 14 (groepen van) grondstoffen

• Brussel, 26.5.2014 / COM(2014) 297 final

→ 20 (groepen van) grondstoffen

• Brussel, 13.9.2017 / COM(2017) 490 final

→ 27 (groepen van) grondstoffen



1. EC (2017)

2. Volume-risico

3. Extra alert



1. EC (2017) → buiten Tabel van Mendelejev

• Bariet

• Boraten

• Cokeskolen

• Fosforiet

• Grafiet - natuurlijk

• Rubber - natuurlijk

• Siliciummetaal

• Vloeispaat

Verwijderd uit de lijst van EC 

(2014):

• Chroom

• Magnesiet



Bron: Chatham House (2012)



Er zijn natuurlijk nog andere – ‘klassieke’ -

aspecten van kwetsbaarheid,

maar de specifieke kwetsbaarheid is

• de volatiele, stijgende prijzen én 

bevoorradingsonzekerheid van …

• energie en brandstoffen

• grondstoffen

• mogelijks in de keten, stroom- of afwaarts.

De specifieke kwetsbaarheid

van de metaalsector



Uit noodzaak (cf. ‘megaforces’),

(r)evolutie van de ‘doorstroom’-economie …

Bron: vertaald van Ellen MacArthur Foundation (2013) 22



… naar een kringloopeconomie

binnen de context van duurzame ontwikkeling.

Bron: vertaald van Ellen MacArthur Foundation (2013) 23

Cf. rapport voor 

ABVV Metaal
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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
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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)



Eerst en vooral.

De metaalsector in België/Vlaanderen volgt 

de Europese trend.

Uitzondering voor een aantal punten.



Het profiel van de metaalsector:
de socio-economische dimensie

Eerste vaststelling:

De eerder klassieke sectoren zijn nog steeds belangrijk 
voor België en Vlaanderen
(toegevoegde waarde, tewerkstelling, export),
meer dan de zogenoemde hoogtechnologische sectoren.

Tweede vaststelling:

In bedrijven met de grootste omzet (ong. 5/6 van het totaal)
én de meest werknemers (ong. 3/4 van het totaal)
speelt de vakbond een belangrijke rol,
t.t.z. bedrijven van meer dan 50 werknemers.



Het profiel van de metaalsector:
de socio-ecologische dimensie

• Er is maar licht vooruitgang geboekt 
in het minder verbruiken van ‘energie en brandstof’ 
én in het minder bijdragen aan ‘klimaatverandering’ 
t.o.v. het referentiejaar 1990. 

• Specifieke en gedetailleerde gegevens 
over ‘grondstoffen- en waterverbruik’ zijn niet voorhanden, nochtans 
is dit belangrijk.

• ‘milieu en (volks)gezondheid’: een sterk verminderde uitstoot van de 
‘klassieke’ metalen naar de omgeving: in VL/B worden
8 zware metalen systematisch opgevolgd. 
Maar de voorbije 10-20 jaar 
zijn tientallen nieuwe metalen in gebruik genomen. 
Wat is de impact op arbeidsomstandigheden en leefmilieu?



Het profiel van de metaalsector:
een eerste stap naar een kringloopeconomie ?

70%
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Metaalsector

Toegevoegde waarde Energie Broeikasgassen



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

39Merk op: hier werd geen rekening gehouden met de keten! Extra 

kwetsbaarheid!

De specifieke kwetsbaarheid

van de metaalsector



• identificatie van de kwetsbaarheid en de weerbaarheid 

van bedrijven/sectoren/streken in ons land;

• het opzetten van een kringloopeconomie 

binnen het kader van duurzame ontwikkeling

in een (pan-)Europese context;

• in opleiding/training en onderzoek/ontwikkeling moeten 

‘design for scarcity’ en ‘recycling for scarcity’

twee hoofdthema’s worden;

• capaciteit inzake zorgvuldige ontmanteling 

tot op het niveau van componenten en materialen 

moet worden opgezet/opgedreven 

(cf. oude technologie van ‘shredders’);

• observatorium van grondstoffen zowel voor ‘biologische’ als ‘technische’ zijde 

van de kringloopeconomie;

• …

Enkele voorstellen

Bron: Mazijn B. en Devriendt S. (2013)
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Sustainable Development Goals:
zijn de SDGs bestand tegen megatrends? (1)

Nader onderzoek is noodzakelijk, per target,

maar uit voorgaande kan in grote lijnen

het volgende worden afgeleid:

• mogelijks, een rechtstreekse remmende impact;

• mogelijks, een negatieve impact;

• mogelijks, een onrechtstreekse remmende impact;

• mogelijks, niet noodzakelijk een impact.

Twee opmerkingen:
1. ‘mogelijks’ slaat ook op feedback-mechanismen die 

corrigerend kunnen werken;

2. elke target waar ‘technologie’ wordt gebruikt 

om de doelstelling te bereiken 

is onderhevig aan de specifieke kwetsbaarheid.



Sustainable Development Goals:
zijn de SDGs bestand tegen megatrends? (2)                        

‘rechtstreekse 
remmende impact’ 

‘negatieve impact’ ‘onrechtstreekse 
remmende impact’ 

‘niet noodzakelijk  
een impact’ 
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• Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector.

Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame 

ontwikkeling.

Op (pan-)Europees niveau.

• Het lijkt erop dat er ten gevolge van de hier besproken megatrends

een impact zullen hebben op de SDG’s.

Twee conclusies: herhaling.

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