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Prioriteiten 
postennet België

SectorenThema’s

Circulaire economie

Innovatie

Startups

Waterstof

Wind op Zee



Formuleer de rol voor waterstof in langetermijn 
energiestrategieën

IEA aanbevelingen H2-opschaling  I

Bevorder de commerciële vraag naar groene 
waterstof

Focus op 4 sleutelgebieden om het momentum in 
het komende decennium te vergroten

Biedt het hoofd aan investeringsrisico’s voor 
first-movers

Steun R&D om de kosten te reduceren

Elimineer onnodige drempels in de regelgeving 
en harmoniseer gehanteerde standaarden

Stimuleer internationale samenwerking en houdt 
de voortgang daarvan in de gaten



IEA aanbevelingen H2-opschaling  II

Focus op vier sleutelgebieden om het momentum in 
het komende decennium te vergroten

Maak goed gebruik van bestaande industriële 
havens en transformeer deze in hubs voor 
goedkopere en groenere waterstof

“geknipt voor de Lage Landen”

Gebruik de bestaande gasinfrastructuur om het 
aanbod van schone waterstof te stimuleren

Steun de transportsector om de concurrentiekracht 
van fuel cells te verhogen

Richt de eerste scheepvaartroutes op om de 
internationale handel in waterstof te stimuleren.



“Het kabinet ziet in de toekomst 
een belangrijke rol weggelegd voor 
waterstof als energiedrager in 
mobiliteit, vooral voor zwaar 
transport, bijvoorbeeld vracht-
wagens, OV-bussen en mogelijk ter 
vervanging van dieseltreinen. 

Ook speelt waterstof een rol als 
energiedrager voor duurzaam 
opgewekte energie.” 



Vijf Key Messages over Waterstof

• De klimaatdoelen voor 2050 
realiseren kan met waterstof

• Waterstof vereist een integrale visie 
op de energietransitie

• Grijze, blauwe en groene waterstof, 
als het eindbeeld maar duurzaam is

• Niet wachten, maar vandaag 
beginnen met waterstof; dan zijn we 
er straks klaar voor. Nederland is 
geen eiland, internationaal – zeker 
met Duitsland en België, maar ook 
daarbuiten – moeten banden 
(verder) worden ontwikkeld.

• Blijf innoveren met waterstof



Visie FME



“We investeren verder in onderzoek en 
ontwikkeling naar duurzame energie- en 
klimaatoplossingen. 

We hebben hierbij de ambitie om 
Europese koploper te worden in onder 
meer waterstof.”

[Vlaams Regeerakkoord, p.145]



Vlaamse visie op groene waterstof

Decarbonisatie van transport en 
industrie/chemische waardeketen 
d.m.v. groene waterstof, gecombineerd 
met CO2-opvang

Omzetten overtollige elektriciteit in 
waterstof d.m.v. elektrolyse

Waterstof als seizoensopslagmedium



Power to Gas H2Benelux

Actieve rol Waterstofnet



Van nationaal naar internationaal

Is een soortgelijke
overeenkomst mogelijk

tussen NL en VL?
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