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01

Voorwoord

2013
Juni

Oktober

Op 16 juni 2013 hebben de voorzitters van de FOD Volksgezondheid en van de FOD Economie beslist om hun samenwerking te versterken. Een van de weerhouden acties was de oprichting van een
gezamenlijke werkgroep met als doel het identificeren van de bestanddelen van een strategie en
een stappenplan voor een efficiënter gebruik van de (niet-energie- en niet-voedingsgerelateerde)
hulpbronnen om te worden voorgelegd aan de volgende regering.
Deze gezamenlijke werkgroep Economie/Leefmilieu kwam voor het eerst samen op 26 juni 2013.
Om nog efficiënter te werk te kunnen gaan, werden er drie specifieke groepen opgericht, waarin
de rechtstreeks betrokken experts zetelen en met als respectieve thema’s: de substitutie, de functionaliteitseconomie en de bescherming van de consument.
Deze groepen die gezamenlijk worden voorgezeten door vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid (DG Leefmilieu) en van de FOD Economie zijn tussen oktober 2013 en mei 2014 elk vijf
keer bijeengekomen.
Bij deze werkzaamheden werden ook vertegenwoordigers van de FOD Financiën, van de FOD Mobiliteit en van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling geraadpleegd.

2014
Februrari

Juni

Vanaf september 2013 werden ook synergiën ontwikkeld met het secretariaat van de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) die de nadruk wenste te leggen op het belang van recyclage
voor het concurrentievermogen van de bedrijven. Zo werden er vertegenwoordigers van de FOD
Volksgezondheid (DG Leefmilieu) en van de FOD Economie toegevoegd aan de externe werkgroep
“actoren van het afvalbeleid” van de CRB. Het doel van deze groep is een informatie-uitwisselingforum te zijn tussen de federale en regionale beleidsniveaus en de federaties van bedrijven om
de coherentie van het beleid te verstevigen. De verschillende economische en milieu-uitdagingen
worden er behandeld.
De werkzaamheden van de gezamenlijke werkgroep werden nog verrijkt door de resultaten van
een studie gefinancierd door de FOD Volksgezondheid. Deze studie1 heeft bijgedragen aan het
verduidelijken van de context van het beleid en van diens uitdagingen via onder andere het raadplegen van de stakeholders. Op basis van bilaterale gesprekken met de regionale, federale en
privéactoren, heeft het consortium ICEDD-VITO-TNO een lijst van voorstellen opgesteld waarover
werd gediscussieerd tijdens een workshop waarbij een zeventigtal sleutelactoren aanwezig waren.
Deze workshop vond plaats in de FOD Economie op 25 februari 2014. Tijdens die workshop en in
de daaropvolgende weken werden tal van stakeholders rechtstreeks geraadpleegd.
De cel Duurzame Ontwikkeling van de FOD Economie heeft erop toegezien dat de doelstellingen
van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling2 goed werden geïntegreerd. Het voorstel werd vervolgens goedgekeurd door de Directiecomités van de FOD Economie
en van de FOD Volksgezondheid, respectievelijk op 10 en 13 juni 2014.

Studie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, ICEDD, VITO, TNO, “Rol
en acties van de federale overheid ter bevordering en begeleiding van de transitie naar een economie die of een
efficiënte en duurzame manier gebruik maakt van de hulpbronnen”, mei 2014
1

KB van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame
ontwikkeling.
2
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03

Inleiding

Tijdens het Belgisch voorzitterschap van de
Raad van de Europese Unie, was een van de
prioriteiten van ons land de voorbereiding van
het vlaggenschipinitiatief “Een efficiënt hulpbronnengebruik in Europa”. Overeenkomstig
de Europa 2020 strategie, heeft de Commissie
op 26 januari 2011 haar vlaggenschipinitiatief
voorgesteld1, dat op 20 september 2011 werd
vervolledigd met een stappenplan2. Deze publicatie nodigt de lidstaten uit om een nationale
strategie en een stappenplan uit te werken
voor een efficiënt hulpbronnengebruik en om
verslag uit te brengen van hun vorderingen ter
zake in het Nationale Hervormgingsprogramma.
De transitie naar een economie die efficiënt omgaat met de hulpbronnen impliceert het aangaan van een aantal belangrijke uitdagingen.
Toch is het een noodzakelijk element om een
kwaliteitsvol leefmilieu te garanderen en een

zal enkel een efficiënter hulpbronnengebruik
onze bedrijven in staat stellen om zich op een
nuttige manier te onderscheiden. België zal immers de arbeidskosten niet in dusdanige mate
kunnen beperken dat het kan wedijveren met
die van de groeilanden. Anderzijds zal België,
gelet op de toegenomen interconnectie tussen
de energienetwerken, steeds meer en meer afhankelijk zijn van de energieprijzen die op Europees niveau worden bepaald, waardoor onze
bedrijven niet zullen kunnen profiteren van de
prijsverschillen.
“Alle belanghebbenden - overheden, bedrijven,
het maatschappelijk middenveld en individuele
burgers - zullen bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een duurzaam economisch
model waarin menselijk welzijn en een geringe
impact op het leefmilieu voorop staan3”. Binnen
het kader van hun bevoegdheden hebben de
gewesten tal van initiatieven uitgewerkt. Ook

“ een efficiënt hulpbronnengebruik in Europa ”
gelegenheid om het concurrentievermogen van
onze bedrijven, de tewerkstelling en de koopkracht van de consumenten te versterken.
Rekening houdend met de uitputting van de
hulpbronnen en het beperken van de impact
ervan op het milieu vereist dat er grondig moet
worden nagedacht over onze productie- en
consumptiepatronen. Het zal er dus om gaan
om “veerkrachtiger te zijn door onze economie
aan te passen aan de economische, sociale en
milieu-uitdagingen”, in overeenstemming met
de doelstellingen van de federale beleidsvisie
op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling die in juli 2013 werd goedgekeurd door de
Federale Regering.
De kansen voor onze bedrijven zijn legio. Er
moeten belangrijke maatregelen worden genomen om onze concurrentieachterstand ten opzichte van onze buurlanden te verkleinen. Van
de drie belangrijkste concurrentiefactoren, de
kosten voor arbeid, energie en grondstoffen,
1

COM(2011)21

2

COM(2011)571

de federale overheid beschikt over belangrijke
actiehefbomen.
Overeenkomstig de federale beleidsvisie op
lange termijn inzake duurzame ontwikkeling,
en met het oog op de uitwerking van een strategie en een stappenplan voor een efficiënt
hulpbronnengebruik conform de vraag van de
Europese Commissie, hebben de voorzitters
van de FOD Volksgezondheid en van de FOD
Economie, gelet op het belang ervan voor het
concurrentievermogen van de bedrijven en
voor de bescherming van het milieu, beslist
om de experts van hun administraties samen te
brengen. De aldus samengestelde gezamenlijke werkgroep bezorgt hierbij de resultaten van
een jaar werkzaamheden en raadplegingen die
hen in staat hebben gesteld om binnen een
welomlijnd toepassingsgebied, de uitdagingen
en kansen te identificeren en ook een visie en
prioritaire federale doelstellingen en maatregelen voor een economie die zuiniger omgaat met
de hulpbronnen voor te stellen.
KB van 18 juli 2013 houdende vaststelling van de
federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame
ontwikkeling.
3
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“ een efficiënt en zuinig gebruik
van de hulpbronnen, een beperking
van de productiemiddelen
en van de druk op het milieu ”

Toepassingsgebied
Het doel is een efficiënt en zuinig gebruik van
de hulpbronnen, een beperking van de productiemiddelen en van de druk op het milieu. Bij de discussies binnen de gezamenlijke
werkgroepen werd vooral gefocust op het
efficiënt gebruik van de abiotische grondstoffen (exclusief brandstoffen). De huidige conclusies leggen ook de nadruk op mineralen
(inclusief de chemische producten), ertsen en
metalen. Grondstoffen uit biomassa (biotische
grondstoffen) komen enkel aan bod indien ze
de plaats kunnen innemen van zogenaamde
“klassieke” grondstoffen.

Hulpbronnenefficiëntie reikt verder dan
alleen maar de grondstoffen. Ze heeft
ook betrekking op het gebruik van andere hulpbronnen zoals water, bodem, lucht,
de biodiversiteit en de diensten geleverd
door de ecosystemen (de zogenaamde
“ecosysteemdiensten”). Voor zover deze
hulpbronnen echter al aan bod komen in
aparte strategieën en plannen zowel op
federaal, regionaal als Europees niveau,
heeft de werkgroep ervoor geopteerd ze
niet op te nemen in haar aanbevelingen.

10

Om een antwoord te bieden op de uitdagingen gekoppeld aan het schaars
worden van de hulpbronnen, worden
grondstoffen uit biomassa (en dus uit
biodiversiteit – gewone en/of bedreigde) vaak gezien als een alternatief voor
de winning van niet-hernieuwbare grondstoffen. Naast het feit dat ze geacht worden hernieuwbaar te zijn, wordt hun integratie in de productiecircuits (exclusief
voedingsproductie) ook gezien als een
kans om de Europese landbouw te diversifiëren. Intensief een beroep doen op
biomassa impliceert echter ook nieuwe
uitdagingen voor een duurzaam beheer
van ons milieu. De rechtstreekse (productiemethode, verwerkingsmethode …) en
onrechtstreekse impact (onder meer op
de bodem, het waterverbruik, de (gewone en bedreigde) biodiversiteit zorgt immers voor tal van problemen. In dit stadium heeft de werkgroep zich dus beperkt
tot de kwestie van de (niet-energetische)
biomassa afkomstig uit landbouw- of industrieel afval. In een latere fase zal een
ruimere denkoefening over de kwestie
van de vervanging van “klassieke” grondstoffen door grondstoffen uit biomassa
moeten gerealiseerd worden. Deze zal
nieuwe elementen aandragen, bovenop
de eerste resultaten van de gezamenlijke werkgroep, om zo de kwestie van de
vervanging van sommige grondstoffen
op een grondige manier te kunnen aanpakken.
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04 Waarom?
A. Uitdagingen
Mondiale uitdagingen
De natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt. Ondanks de technologische voortuitgang neemt
de hoeveelheid grondstoffen die wereldwijd
worden gebruikt op exponentiële manier toe.
De uitputting van de niet-hernieuwbare en de
hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen heeft
ernstige en soms onomkeerbare gevolgen voor
ons leefmilieu en ook voor de biodiversiteit en
de daaraan gekoppelde ecosysteemdiensten.
Ook al is de ontginning van de niet-hernieuwbare natuurlijke reserves steeds efficiënter, toch
is ze niet in staat om op een duurzame manier
een antwoord te bieden op de uitdagingen van
de 21ste eeuw.

De “koolstofarme” transitie, die nodig is om
onze uitstoot van broeikasgassen en de klimaatopwarming te beperken, vereist het gebruik
van nieuwe soorten grondstoffen, waarvan de
productie en de toegankelijkheid niet gegarandeerd zijn omwille van economische, sociale,
politieke of milieuredenen.
Volgens een Finse studie3, zouden deze mutaties leiden tot een verdubbeling van de consumptie van natuurlijke hulpbronnen gedurende de periode 2000-2030. Deze voorspellingen
mogen ons niet doen vergeten dat de hoeveelheid hulpbronnen die momenteel aangewend

“ de natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt ”
Volgens de Verenigde Naties1 zal de wereldbevolking de komende jaren een exponentiële groei kennen om te komen tot 9,6 miljard in
2050. De stijging van de vraag naar hulpbronnen veroorzaakt door de demografische evolutie zal aanzienlijk toenemen door de opkomst
van een middenklasse in de groeilanden. Volgens sommige schattingen2 zal de middenklasse wereldwijd toenemen van 1,8 naar 5 miljard
tegen 2030.

worden voor de productie en de consumptie
van goederen al de capaciteit van onze planeet om deze te herstellen overschrijdt. Tegen
dit ritme schat men dat we tegen 2050, nagenoeg 3 planeten zullen nodig hebben om
onze consumptie te verzekeren.

Evolutie van de ecologische voetafdruk
2050

2015

1990

1970

2050

1960

1 United nations “World population prospects, the 2012 revision”,
New York , 2013

3
Finland working group for a National material efficiency
programme “Sustainable growth through material efficiency”, 2013

2 Problèmes économiques, Les classes moyennes dans les pays
émergents, n° 3052, Parijs, 2012.
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Specifieke uitdagingen
In het licht van deze stijgende vraag veroorzaken de sterke geografische concentratie van
de grondstoffen in politiek onstabiele regio’s
en het schaars worden van de stocks tot een
bevoorradingsonzekerheid en dus tot een stijging en een grote vluchtigheid van de prijzen.
Deze vaststelling geldt in het bijzonder voor
de kritieke grondstoffen die nodig zijn voor de
ontwikkeling van de nieuwe “koolstofarme” of
communicatietechnologieën. Bedrijven en consumenten moeten dus het hoofd bieden aan
een steeds groter wordende druk op respectievelijk hun rentabiliteit en hun koopkracht. Het
schaars worden van de hulpbronnen kan ook
de sociale en politieke druk doen toenemen .
Dit is het gevolg van de ongelijke verdeling van
de natuurlijke en financiële hulpbronnen tussen
landen, bevolkingen en economische actoren.

Dit zal moeten gebeuren via de ontwikkeling
van innovatieve industriële praktijken zoals
de circulaire economie, de industriële symbiose, de functionaliteitseconomie of de ecoconceptie4. Opdat deze transitie een concrete
vorm zou kunnen aannemen, waarbij rekening
wordt gehouden met de verschillende maatschappelijke aandachtspunten, is het engagement van alle maatschappijactoren absoluut
noodzakelijk. Ontwerpers van producten, productiebeheerders, distributeurs, bedrijfsleiders
en consumenten zijn de ‘eerstelijnsactoren’
om een duurzamere consumptie en productie
te bewerkstelligen. Het is echter nodig om alle
economische actoren daar bij te betrekken. De
actieve medewerking van de vakbonden, de
ngo’s en andere burgerverenigingen is immers
onontbeerlijk om eenieder, werknemers en consumenten, bewust te maken en te mobiliseren
voor een efficiënter gebruik van de hulpbronnen en voor het realiseren van een rechtvaardige transitie.

“ innovatieve industriële praktijken ”
Het beheren van deze uitdagingen vereist een
reële omschakeling van onze productie- en consumptiepatronen. Deze omhelst onder meer
een meer duurzame winning van de primaire
hulpbronnen en een spaarzaam gebruik van
de grondstoffen, rekening houdend met de
levenscyclus van de producten in zijn geheel.
We moeten dus verder gaan dan een aanpak
die louter gebaseerd is op de idee van « alles gerecycleerd » en rekening houden met de
complexiteit van de economie, de industrie, het
milieu en de gezondheidsaspecten. We hebben
nood aan innovatieve en ambitieuzere benaderingen dan de huidige.

De uitdaging vereist tevens dat de verschillende beleidsniveaus gecoördineerd optreden
en samen een verbintenis aangaan. Binnen
het kader van hun bevoegdheden hebben de
Gewesten tal van initiatieven5 uitgewerkt die
kunnen ondersteund, aangevuld en versterkt
worden door de federale overheid, met name
door de nadruk te leggen tussen de synergieën
tussen de verschillende beleidsniveaus. Tal van
actiehefbomen behoren immers tot de federale
bevoegdheden die zo goed mogelijk dienen te
worden geactiveerd, in onderlinge afstemming
met de regionale prioriteiten en initiatieven.

4

Cf Circulaire economie: p. 19

5 Waals Gewest: Plan Marshall 2 vert, Brussels Hoofdstedelijk
Gewest: Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu, Vlaams Gewest:
Vlaams Materialenprogramma
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B. Opportuniteiten
Mondiale opportuniteiten
Een efficiënter beheer van de hulpbronnen betekent een echte opportuniteit voor een duurzamer beheer van ons milieu, voor de koopkracht
van de gezinnen, voor het concurrentievermogen van de bedrijven en voor de tewerkstelling
in ons land.
Een efficiënter en zuiniger gebruik van de hulpbronnen zal
het mogelijk maken om de
druk op het milieu en op de
maatschappij die gepaard
gaat met de winning en de
verwerking te beperken. De
productie van grondstoffen en
alle daarmee gepaard gaande processen leiden
momenteel tot een intensief bodemgebruik,
een aanzienlijk energie- en grondstoffenverbruik, een aantasting van de landschappen
en eventueel bodem-, water- en luchtverontreiniging. Deze verontreiniging vloeit onder
meer voort uit het vrijkomen van onzuiverheden afkomstig van ertsen bijvoorbeeld of van
stoffen die gebruikt worden bij de verwerking.
Dit intensieve gebruik en de daarmee gepaard
gaande verontreinigingen kunnen zo leiden tot
veranderingen aan de ecosystemen, een verlies aan biodiversiteit en een aantasting van de
gewassen die bestemd zijn voor menselijke en
dierlijke voeding. In de meeste geïndustrialiseerde landen wordt er door de bedrijven rekening gehouden met deze milieu-impact, ofwel via privéinitiatieven, ofwel in het kader van
vrijwillige akkoorden ofwel via een ad hoc-regeling. Dit is echter niet het geval in de pas geïndustrialiseerde of de ontwikkelingslanden. In
2006, werd evenwel meer dan de helft van de
ertsen en mineralen gewonnen buiten de geïndustrialiseerde landen6.
Een consument die rekening
houdt met de uitdagingen
en kansen van een efficiënt
hulpbronnengebruik zal ertoe aangespoord worden
om blijk te geven van een actieve dynamiek bij het verrich6 Unep (2001). Decoupling natural resource use and
environmental impacts from economic growth

ten van zijn aankopen. Doordat hij beter geïnformeerd is over de reële kostprijs (inclusief de
externe kosten) over de ganse levenscyclus van
de verschillende aangeboden producten, zal
hij met kennis van zaken kunnen kiezen uit een
diversiteit aan producten, zijn budget zo goed
mogelijk kunnen beheren en overconsumptie
kunnen vermijden door bijvoorbeeld producten
te kopen die degelijker zijn of waarvan de gebruikskosten beperkt zijn.
Een efficiënter gebruik van de
hulpbronnen maakt het trouwens mogelijk om rechtstreeks bij te dragen aan een
toename van de investeringen, van de innovatie, van
de productiviteit en van het
concurrentievermogen van de
bedrijven. Volgens Dema, de “German Agency for Material Efficiency”, vertegenwoordigt
de kostprijs van de grondstoffen 43 à 45 % van
de productiekosten van de Duitse kmo’s. Het
agentschap schat dat een efficiënter gebruik
een besparing van 20 % mogelijk zou maken.
Naast de besparing op grondstoffen kunnen
dank zij een optimalisering van het gebruik van
de hulpbronnen de productiekosten gestabiliseerd worden en de investeringen dus beter
gepland worden. Het veilig stellen van de bevoorrading door, indien mogelijk, een beroep
te doen op de lokale markten van secundaire
grondstoffen, maakt het mogelijk om de transportkosten voor de bedrijven te doen dalen en
om synergieën te ontwikkelen tussen industriële sites, bronnen van innovatie en ontwikkeling.
De ontwikkeling van deze nieuwe
activiteitensectoren biedt ook
de kans om sommige jobs
te herlokaliseren wegens de
vereiste nabijheid van de afval- en grondstoffenstromen
(industriële symbiose) of de
klanten
(functionaliteitseconomie, herstelling) en om nieuwe
banen te creëren, onder andere met een hoge
meerwaarde, door het opduiken van nieuwe
technieken en van transactie- en dienstenplatforms.

15

Opportuniteiten in België
België is bijzonder afgestemd op het ontwikkelen van een strategie gericht op een efficiënter
gebruik van de hulpbronnen.
Als bakermat van de continentale industrie
heeft België immers doorheen zijn industrialisatie, een technische expertise ontwikkeld
en een bijzonder dicht netwerk van bedrijven
voor de eerste verwerking van grondstoffen
uitgebouwd7. De technologische mutaties en
het verdwijnen van de traditionele vindplaatsen
hebben de Belgische bedrijven ertoe aangezet
om te innoveren. Momenteel zijn ze wereldwijd
erkend, onder andere voor hun innovatieve recyclagetechnieken, ook van complexe producten en voor het gebruik van secundaire of hernieuwbare grondstoffen, bij het inzamelen van
afval, ... Deze bedrijven hebben een knowhow
ontwikkeld, in sommige gevallen met een hoge
meerwaarde, waardoor ze toegang hebben tot
nieuwe markten.
Ook de industriële geschiedenis en het naoorlogse consumptietijdperk hebben een sterke invloed gehad op het Belgische landschap. De infrastructuur is niet langer steeds aangepast. De
beschikbare hulpbronnen in de “urban mine”
vormen dus een belangrijke stock aan secundaire grondstoffen, a fortiori wanneer we rekening
houden met het ganse Europese industriële
weefsel uit diezelfde periode. De raming van
de beschikbare reserves in de stedelijke mijnen
is een complexe oefening. Door baanbreker te
zijn op dat vlak zou men zich kunnen positioneren op de Europese en wereldwijde markt door
deze knowhow te exporteren.

Bovendien hebben de woondichtheid en het
actievere gedrag van de burgers op het vlak
van afvalinzameling ervoor gezorgd dat België,
dankzij ambitieuze en innoverende beleidsmaatregelen en bedrijven, aan de spits staat
wat betreft inzameling van het huishoudelijk
afval. Ook de valorisatie van het afval is exemplarisch. De optimalisatie van deze acties zal het
potentieel mogelijk maken om de inzameling uit
te breiden tot de aangrenzende landen om zo
een grotere hoeveelheid grondstoffen te kunnen valoriseren. De aldus ontwikkelde knowhow
zal trouwens ook een belangrijk valorisatiecriterium kunnen zijn op de wereldmarkten.
De strategische positie van België als toegangspoort voor in Europa ingevoerde producten
en gelegen in het centrum van een markt van
60 à 80 miljoen consumenten8, biedt eveneens
een reële kans aan de sector van de logistiek
om actief te zijn in de verschillende fasen van
de levenscyclus van de producten (verpakking,
opslag, herstel, recycling, …).
Gelegen in het middelpunt van Europa, heeft
België tot slot sinds zijn ontstaan actief bijgedragen aan het bepalen van het Europees beleid. De nauwe banden tussen de Belgische en
Europese overheid betekenen een kans voor
een betere harmonisering van de prioriteiten en
acties. Op die manier kan België een niet onbelangrijke rol spelen als initiatiefnemer op Europees niveau.

© NLshop - fotolia.com
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Cf Circulaire economie: p. 19

8

Noorden van de “blauwe banaan”
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“ aan de spits staan wat betreft
inzameling van het huishoudelijk afval ”
Valorisatiegraad van verpakkingsafval :
situatie van de lidstaten van de EU (2011)
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Bron : Eurostat (2014)
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Circulaire economie

Zoals voorgesteld in onderstaand schema, zijn
er verschillende elementen die een circulaire
economie mogelijk maken. Deze elementen
worden vervolgens gedetailleerd voorgesteld
onder de vorm van concepten.
De circulaire economie is een economisch en
industrieel systeem dat er op gericht is de vervaardigde producten, hun componenten en de
(biotische en abiotische) grondstoffen zolang
mogelijk in omloop te houden binnen het systeem, waarbij er wordt op toegezien dat de
kwaliteit van hun gebruik gegarandeerd blijft. In
die zin vormt zij de tegenhanger van de lineaire
economie waarbij de producten en grondstoffen aan het einde van hun economische levenscyclus op de afvalberg belanden.
Om deze doelstellingen te halen, zet de circulaire economie in op het bevorderen van:
•

het onderhoud, de herstelling en het
hergebruik van de producten;

•

de vervaardiging van nieuwe producten
op basis van afgedankte onderdelen,
modules, bestanddelen of producten;

•

de recyclage van grondstoffen en industrieel, landbouwkundig of huishoudelijk afval.
Na het recycleren kunnen deze grond- en
afvalstoffen vervolgens opnieuw worden
geïntroduceerd in een of meerdere productieprocessen onder meer via een systeem van industriële symbiose ( zie verder).

Een aangepaste conceptie van de producten
(zie verder bij het punt i.v.m. ecoconceptie) met
het oog op het volledige of gedeeltelijke hergebruik ervan aan het einde van de levenscyclus
is een absolute voorwaarde voor het welslagen
van projecten in het kader van de circulaire economie.
De transitie naar een circulaire economie vereist
dus innovaties op het vlak van technologie en
productie maar niet alleen dat. Ook innovaties
in termen van economische en sociale processen zijn nodig om de traditionele patronen
van zowel de bedrijven als de consumenten te
doorbreken.
In die optiek kunnen verschillende pistes overwogen worden: innoverende leasing- en verhuursystemen, systemen voor het delen en
collectief gebruiken van producten en uitrustingen, systeem waarbij de consument de ‘dienst’
die wordt geleverd door een product “koopt”
eerder dan het product zelf (zie verder bij het
punt over de functionaliteitseconomie).
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Ecoconceptie van de producten Industriële symbiose
Ecoconceptie is een technische benadering die
zich kenmerkt door het feit dat er bij het ontwerpen of verbeteren van een product rekening
wordt gehouden met alle milieugevolgen (biodiversiteit en ecosysteemdiensten, water, lucht,
bodem, lawaai, afval, energie, grondstoffen) en
die gebaseerd is op de volledige levenscyclus
van het product:
•

winning en gebruik van grondstoffen:
beperking van het volume, gebruik van
niet-toxische, gerecycleerde of hernieuwbare grondstoffen (afkomstig van een
duurzame productie);

•

fabricage: optimalisering van de verwerkings-, fabricage- en assemblageprocedés
(beperking van het aantal bestanddelen,
gebruik van hernieuwbare energie);

•

distributie: rationalisering van het transport (beperking van het verpakkingsvolume, optimalisering van de leveringen;

•

gebruik: optimalisering van het gebruik
van het product door bijvoorbeeld de levensduur ervan te verbeteren (onderhoud/
herstel), beperking van het energieverbruik;

•

levenseinde: nadenken over het levenseinde van het product (werd het product zo
ontworpen dat het gemakkelijk kan worden gedemonteerd, gerecycleerd).

De industriële symbiose (of ecologie) is gebaseerd op het uitwisselen van derivaten (bijv.:
restmaterialen, stoom, gas, slib, landbouwafval)
tussen naburige bedrijven.
Deze uitwisselingen beantwoorden in de eerste plaats aan economische vereisten, of het nu
gaat om het beperken van zijn uitgaven of het
verminderen van zijn grondstoffenverbruik. In
ruil dragen ze bij tot het beperken van de druk
die wordt uitgeoefend door de grondstoffenbevoorrading en van de afhankelijkheid van deze
of gene hulpbron. De milieuvoordelen zijn overduidelijk en zijn een van de drijvende krachten
van het model (beperking van de afvalvolumes,
van de CO2-uitstoot, van het waterverbruik).

Functionaliteitseconomie
De functionaliteitseconomie groepeert verschillende activiteitenmodellen die producten en
diensten combineren om te voldoen aan de behoeften van de consumenten. Ze is gebaseerd
op de gebruikswaarde van een product voor de
consument die ligt in de functie ervan, m.a.w. de
voldoening van zijn behoeften die hij haalt uit
het gebruik ervan en niet uit het bezit van het
product in kwestie. In een functionaliteitseconomiemodel, is de economische waarde van het
product niet meer gebaseerd op de ruilwaarde ervan, maar wel op zijn gebruikswaarde of
de waarde van het resultaat.
In het kader van een functionaliteitseconomiemodel kunnen verschillende vormen van diensten worden aangeboden:
•

© Serg Nvns - fotolia.com
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gebruiksgerichte diensten: in dit activiteitenmodel speelt het product of de uitrusting nog steeds een belangrijke rol, maar
de verkoop ervan is niet meer opgenomen
in het model. De uitrusting blijft dus eigendom van de producent, ze wordt ter beschikking gesteld van de klant op verschillende manieren en het is het gebruik dat hij
ervan maakt dat wordt aangerekend.

© fazon - fotolia.com

“ gebruikswaarde of
waarde van het resultaat ”
•

resultaatgerichte diensten: in dit activiteitenmodel zijn geen vooraf bepaalde
producten of uitrustingen opgenomen. Het
is eerder gebaseerd op een overeenkomst
tussen de klant en de leverancier over een
te behalen resultaat.

Op economisch vlak heeft het ter beschikking
stellen van een goed zonder eigendomsoverdracht, in tegenstelling tot een klassieke verkoop, tot gevolg dat de relatie tussen de leverancier en de klant zich uitstrekt over de hele
periode waarop het goed ter beschikking wordt
gesteld van de klant om door hem te worden
gebruikt en niet meer eenmalig bij de verkooptransactie. Voor de leverancier zal de rendabiliteit van het goed, het product, de uitrusting

op die manier verbonden zijn met het vermogen om de gebruiksduur ervan te verlengen.
De firma wordt er dus toe aangezet om ecodesign-producten te ontwikkelen, producten dus
die een langere levensduur hebben, sterker zijn
en makkelijker te repareren zijn. Daar er geen
eigendomsoverdracht plaatsvindt, behoudt de
leverancier bovendien de controle over het levenseinde van het product en wordt hij op die
manier dus aangemoedigd om vanaf het ontwerpen van het product, rekening te houden
met alle fasen van de levenscyclus van het product, om ervoor te zorgen dat een maximum
aantal componenten kan worden hergebruikt,
gevaloriseerd. De functionaliteitseconomie bevordert aldus de circulariteit van de grondstoffenstromen.
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Europese context

Europese initiatieven
In het kader van haar Europa 2020 - strategie
voor een “slimme, duurzame en inclusieve”
economie, heeft de EU-Commissie in januari 2011 een vlaggenschipinitiatief gelanceerd
over een efficiënt hulpbronnengebruik in Europa. Het doel ervan is “het stimuleren van de
omschakeling naar een koolstofarme economie die efficiënt omgaat met hulpbronnen,
om te komen tot een duurzame groei”. Al in
november 2008, stelde de Commissie het Europese grondstoffeninitiatief voor1. Ze is immers
van mening dat het verzekeren van de beschikbaarheid van de strategische grondstoffen en
het verhogen van de zelfvoorziening ter zake
sleutelelementen zijn voor de toekomst van de
Europese Unie.

De herziening van de ecodesign-richtlijn zou
eveneens de gelegenheid moeten zijn om nieuwe criteria in te voeren die het mogelijk maken
een invloed uit te oefenen op de conceptie, het
gebruik en het beheer aan het levenseinde van
producten om de druk die zij uitoefenen op de
hulpbronnen te verminderen (invoering van eisen op het vlak van herstelbaarheid, upgrading
en recycleerbaarheid van materialen, invoering
van minimumpercentages aan gerecycleerde
stoffen, invoering van duurzaamheidscriteria en
criteria voor het hergebruik, uitbreiding van de
aansprakelijkheid van de producenten, enz.).
Momenteel handelt deze richtlijn enkel over
energieverbruikende of energieverbruikgerelateerde producten.

“ komen tot een duurzame groei ”
Om deze initiatieven uit te voeren werden verschillende strategieën en stappenplannen gepubliceerd2. Een daarvan is het stappenplan
“Voor een efficiënt hulpbronnengebruik in Europa” dat verscheen in september 2011.
Deze strategie strekt zich uit over verschillende
domeinen. Zo heeft de Europese Commissie in
april 2013 bijvoorbeeld haar Mededeling “Bouwen aan de eengemaakte markt voor groene
producten” gepubliceerd. In deze mededeling
worden twee methodes voorgesteld voor het
berekenen van de ecologische voetafdruk van
producten en organisaties. Tijdens een testfase
die loopt tot in 2016 wordt nagegaan of deze
methodes doeltreffend werken.

In 2014 worden er drie nieuwe mededelingen
verwacht in verband met duurzame voeding,
duurzame gebouwen en circulaire economie.
Het efficiënt gebruik van de hulpbronnen is ook
opgenomen in het onderzoeksprogramma Horizon 2020 en het financieringsinstrument LIFE.
Er werd ook een platform opgericht, samengesteld uit hoge vertegenwoordigers van de
EU-Commissie, het Europees Parlement, een
aantal lidstaten, de industrie, de vakbonden, de
consumentenverenigingen en de milieu ngo’s.
Een manifest en twee golven van aanbevelingen bevestigen het belang voor alle actoren
van de politieke actie die er op dat vlak wordt
ondernomen.

1 Grondstoffeninitiatief — voorzien in onze kritieke behoeften
aan groei en werkgelegenheid in Europa (COM(2012) 82 final)
2 Low Carbon Economy 2050 Roadmap (december 2011),
Energy Roadmap 2050 (december 2011), White paper on
transport (maart 2011), 2020 EU biodiversity policy and strategy
(mei 2011), Roadmap for a resource-efficient Europe (september
2011), Strategic Implementation Plan for the EIP on Raw materials
(september 2012), ...
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Deze voorbeelden illustreren een deel van de
aan de gang zijnde ontwikkelingen op Europees niveau. Er moet echter nog een gigantische weg worden afgelegd en ook de lidstaten
moeten nog tal van inspanningen leveren. De
Commissie nodigt dan ook de lidstaten uit om
hun eigen nationale strategie te ontwikkelen.

Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk,
Finland en ook Denemarken zijn al ingegaan op
de vraag van Europa. Het kader en de doelstellingen van de verschillende stappenplannen of
programma’s zijn vrij gelijklopend, met toch een
aantal specifieke accenten wat bepaalde punten
betreft.

In Duitsland heeft het federaal kabinet op 29 februari 2012, een omvangrijk hulpbronnenefficiëntieplan goedgekeurd, het plan ProgRess (German resource efficiency programme). Met
dit initiatief voerde de Duitse regering zijn beslissing uit die volgde op zijn Grondstoffenstrategie (Raw Materials Strategy) van 20 oktober 2010 om een nationaal hulpbronnenefficiëntieprogramma uit te werken. Het programma schetst enerzijds een algemene stand van zaken
van de al bestaande activiteiten in termen van hulpbronnenefficiëntie, en overloopt anderzijds de verschillende benaderingen en maatregelen die de regering voorstelt. Het gaat dus
om een beleidsprogramma waarbij de aandacht wordt gevestigd op een aantal vlaggenschipinitiatieven, onder meer de uitwerking van basisindicatoren waarin alle belangrijke aspecten
van de hulpbronnenefficiëntie zijn opgenomen om uiteindelijk te komen tot de uitbouw van
geharmoniseerde databanken op Europees niveau. Het bijzondere aan het Duitse programma tot slot ligt in het belang dat gehecht wordt aan zowel de economische als de veiligheidsuitdagingen van het efficiënt hulpbronnenbeheer.
In Frankrijk, biedt de loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (consumptiewet van
17 maart 2014) voor het herstellen van het evenwicht tussen consumenten en professionelen
de mogelijkheid om de verspilling te beperken door de reparatie van toestellen in geval van
een defect aan te moedigen en om de filières van de handel in onderdelen uit te bouwen.
Met het oog op de bestrijding van de geprogrammeerde veroudering voorziet de tekst ook
in “de uitbreiding van de productiegarantie van zes maand tot twee jaar en in de verplichte
informatieverstrekking over de beschikbaarheid van onderdelen voor de reparatie”. Bij een
defect ligt de bewijslast voortaan bij de fabrikant die zal moeten bewijzen dat het defect het
gevolg is van een verkeerd gebruik en niet van een fabricagefout.
Finland publiceerde in februari 2014 het programma Sustainable growth through material efficiency. In dit programmavoorstel worden acht maatregelen geïdentificeerd om: de belangrijkste voorwaarden voor een ecologisch duurzame groei en tewerkstelling te creëren, het
concurrentievermogen en het invoeren van evenwichtige business models voor de bedrijven
te bevorderen, op een duurzame manier gebruik te maken van de niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, en om de productie van producten met een hoge meerwaarde, gebaseerd
op een degelijke kennis en bekwaamheid, te promoten.
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Indicatoren voor een beleid
gericht op een efficiënt
hulpbronnengebruik
Om de Europa 2020 strategie te evalueren heeft
de Europese Commissie Eurostat opgedragen
een boordtabel met indicatoren uit te werken
en in te staan voor de opvolging daarvan. Deze
tabel bevat twee belangrijke indicatoren betreffende de productiviteit van de hulpbronnen en
het binnenlands materiaalverbruik, acht indicatoren die betrekking hebben op de bodem,
het water en op koolstof, en twintig bijkomende indicatoren gegroepeerd rond drie thema’s,
“Transformatie van de economie”, “Natuur en
ecosystemen” en “Sleuteldomeinen”3.
Tijdens de raadpleging van de lidstaten voor
het opstellen van die boordtabel, hadden de
Belgische experts maar ook experts uit andere
landen bedenkingen geuit over de keuze van
de belangrijkste indicatoren. De keuze van de
productiviteit van de hulpbronnen (bbp bruto binnenlands product / DMC binnenlands

fijnd door de gedetailleerde berekening van
de ingevoerde en uitgevoerde hulpbronnen
om een reëel beeld te krijgen van het binnenlands hulpbronnenverbruik (“Total Material Requirement”, de totale grondstoffenbehoefte).
Daarnaast is in tal van landen het aandeel van
de tertiaire sector in het bbp het grootst, wat
een correcte meting van de productiviteit van
de hulpbronnen onmogelijk maakt. Tot slot
verhult de verhouding materiaal-bbp de absolute ontkoppeling (het materiaalverbruik neemt
af onafhankelijk van de stijging van het bbp).
De grafiek illustreert de situatie voor België:
relatieve ontkoppeling volgens de indicator
bbp/DMC van Eurostat, terwijl er geen absolute
ontkoppeling is (toename – geen afname – van
het materiaalgebruik tegenover een geringe
groei van het bbp).Tot slot gaat het, met het
oog op een absolute ontkoppeling, niet om de
beste keuze.
De Belgische experts ondersteunen het gebruik van het Total Material Requirements: de
totale materiaalbehoefte, m.a.w. alle materialen
vereist voor de productie, of ze nu afkomstig
zijn uit het eigen grondgebied of ingevoerd zijn.
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DMC (Binnenlandse materiaalverbruik)

materiaalverbruik) als belangrijkste indicator
weerspiegelt niet genoeg de in- en uitgevoerde hulpbronnen, waardoor, in het geval van
de afgewerkte of half afgewerkte producten
hun reële gehalte aan hulpbronnen wel eens
zou kunnen onderschat worden en de invoer
van afgewerkte producten in de hand werken,
dus de delokalisatie van onze industriële activiteit. Deze indicator zou moeten worden ver-

3 Cf scorebord op de efficicëntie van het gebruik van hulpbronnen van Eurostat

2009
bbp/DMC

2010

2011

Bron : Eurostat (2014)

Globaal genomen heeft Eurostat zich geconcentreerd op indicatoren waarvan de gegevens
al ruimschoots beschikbaar waren, dit mogelijk
ten koste van de reële opvolging van de situatie. Toch worden er zowel door Eurostat en
het Europees Milieuagentschap, als door de
lidstaten inspanningen gedaan om betere indicatoren uit te werken. Het programma e-frame,
ontwikkeld in het kader van het 7de milieuprogramma en getiteld « GDP and beyond » gaat
met name in die richting. De resultaten zullen
beschikbaar zijn in juni 2014 en zouden nieuwe
opportuniteiten moeten scheppen.
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Visie

Steunend op zijn specificiteit, streeft België ernaar om zich te positioneren als een van de belangrijkste Europese voortrekkers bij het ontwikkelen van een circulaire economie tegen 2030.
Daartoe zal er “meer meerwaarde met minder
input” moeten worden gegenereerd en moeten de (Belgische of ingevoerde) producten
worden geconsumeerd binnen de perken van
de vernieuwing van de fysische en biologische
mogelijkheden van onze planeet.
In overeenstemming met de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling is de federale regering van plan om
bij te dragen aan de ”ontwikkeling van een samenleving die haar economie aanpast aan de
economische, sociale en milieu-uitdagingen”.
Deze circulaire economie zal dus duurzaam
moeten zijn. Ze zal substitutie, herstel, hergebruik, gedeeld gebruik, ecoconceptie en
recycling (scheiding & verwerking) van producten promoten. Maar, om duurzaam te zijn,
zal ze daarenboven rekening moeten houden
met de economische, ecologische, sociale
en gezondheidslimieten van het circulaire
economiemodel.

Baanbreker zijn bij het ontwikkelen van een
duurzaam productie- en consumptiemodel
betekent immers niet alleen efficiënt omgaan
met de hulpbronnen en het minimaliseren van
de impact ervan op het milieu, maar ook het
versterken van het concurrentievermogen,
de werkgelegenheid en de koopkracht van
de consumenten.
Om dit te realiseren zal het er op aankomen
om innovatieve consumptie- en productie-initiatieven over de hele levenscyclus van
de producten te ondersteunen, zoals de functionaliteitseconomie, de industriële symbiose,
de valorisatie van de stedelijke mijnen of de
ecoconceptie.
Samenwerking tussen alle federale administraties zal noodzakelijk zijn. Via het doorbreken van de institutionele kaders, zullen bij
deze visie een maximum aantal stakeholders
moeten betrokken worden : overheden, bedrijven, consumenten en ngo’s, om een realistisch, coherent en duurzaam beleid uit te
werken.

“ substitutie, herstel, hergebruik, gedeeld gebruik,
ecoconceptie en recycling promoten ”

Strategische doelstellingen
Een circulaire economie is er op gericht om
het gebruik van producten, componenten
en (biotische en abiotische) grondstoffen te
doen toenemen waarbij de nood aan nieuwe
grondstoffen wordt beperkt om aan onze behoeften te voldoen. In een circulaire economie,
vervangt het gebruik de eigendom (die een
centrale plaats bekleedt in de lineaire economie). Daartoe is het belangrijk dat de gebruikscyclussen toenemen en de productiecyclussen
afnemen:
•

•

door de consument bewust te maken bij
het verrichten van zijn aankopen;

•

door een verlenging van de gebruiksduur
te stimuleren door degelijkere producten,
door het herstel en het hergebruik ervan
mogelijk te maken;

•

door toe te zien op een betere aanpasbaarheid en een moduleerbaarheid van
de producten van bij het ontwerpen ervan;

door het gebruik van een product te optimaliseren door het invoeren van “functionaliteitseconomieprojecten”
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•

•

door recycling en hergebruik van de bestanddelen als autonome bijproducten of
als losse onderdelen mogelijk te maken;
door het hergebruik van grondstoffen of
secundaire grondstoffen en het gebruik
van hernieuwbare grondstoffen aan te
moedigen indien beter, bij het vervaardigen van nieuwe producten.

Met deze kenmerken– die circulariteit mogelijk
maken – moet rekening worden gehouden van
bij het ontwerpen van producten. De producten moeten immers zo worden ontworpen dat
het herstellen, het aanpassen, het demonteren
en het recycleren ervan worden vergemakkelijkt.
Daarnaast zijn tal van technologische en niet–
technologische innovaties een voorwaarde
voor de transitie naar een circulaire economie.
Het fundamentele en toegepaste onderzoek zal
de perspectieven ervan moeten bepalen maar
ook de grenzen van de ontwikkeling. Industriële, economische en financiële toepassingen zullen de kansen geboden door het fundamenteel
onderzoek moeten concretiseren. De transitie

Beperkingen
De vele troeven waarover België beschikt mogen ons niet doen vergeten dat er nog belangrijke innovaties nodig zijn om deze transitie te
verwezenlijken. Het is dus van belang dat de
mogelijke belemmeringen worden geïdentificeerd en weggewerkt, waarbij rekening wordt
gehouden met de ongewenste gevolgen van de
maatregelen.
De transitie naar nieuwe industriële modellen
die minder afhankelijk zijn van de primaire hulpbronnen en die in staat zijn op een duurzame
manier gebruik te maken van de hernieuwbare
natuurlijke hulpbronnen, en een transitie naar
nieuwe consumptiepatronen zijn niet mogelijk
zonder rekening te houden met de obstakels,
belemmeringen en grenzen van het huidige
systeem. Om een eerlijke en duurzame transitie
mogelijk te maken, is het net zo belangrijk dat
de obstakels worden weggewerkt als dat de risico’s worden vermeden.
Dank zij de raadpleging van de stakeholders
kon het belang van een aantal mogelijke “belemmeringen” worden benadrukt.

“ technologische en niet-technologische innovaties ”
is immers alleen concreet realiseerbaar indien
onze consumptie- en productiecultuur evolueert waarbij een belangrijker plaats wordt toegemeten aan het gebruik eerder dan aan het
eigendom van de producten.
Om deze innovaties mogelijk te maken, zal de
federale overheid alles in het werk stellen om de
verschillende actoren in alle geledingen bewust
te maken, van sensibilisatie, objectivering en reglementering tot controle en inspectie.
Tot slot vormen ook de grondstoffen uit biomassa een mogelijk alternatief voor een efficiënter beheer van de hulpbronnen. Aan dit belangrijk aspect van een globale strategie over
een efficiënt hulpbronnengebruik zal in de komende maanden alle nodig aandacht moeten
worden besteed.
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Technische en technologische
belemmeringen
•

De huidige technologieën beperken soms
het demonteren van bepaalde producten
om er de componenten uit te halen (bijvoorbeeld bij elektrische en elektronische
producten).

•

Het gebrek aan informatie over de grondstoffen waaruit het product is samengesteld of over de schadelijke stoffen die het
bevat leidt ertoe dat de industriëlen soms
gedwongen worden om recyclage te vermijden.

•

Het demonteren of herstellen is soms economisch of technisch onmogelijk bij gebrek
aan handleidingen voor het demonteren of
herstellen of wegens het probleem om aan
wisselstukken te geraken die goedkoper
zijn dan de aankoop van een nieuw product.

Reglementaire of normatieve Financiële belemmeringen
De financiering van een innoverend model is albelemmeringen
tijd complex. Dit soort projecten vereist immers
Ook is gebleken dat er tegenstrijdigheden of
onvolkomenheden voorkomen in de reglementaire of normatieve bepalingen in verband met
de doelstellingen voor een efficiënt hulpbronnengebruik (bijv.: fiscale afschrijvingsregeling,
overheidsopdrachten, REACH, wet op de begroting en de comptabiliteit van de Staat, wetgeving over batterijen, ...).

dat er verschillende financiële referentiesystemen worden uitgewerkt die mogelijk risicovollere engagementen vergen. In de circulaire
economie houden de mogelijke risico’s verband
met de fysische afhankelijkheid (bevoorrading)
tussen de bedrijven en de moeilijkheid om het
economisch potentieel van de synergieën tussen de activiteiten te evalueren.

Het gebruik van secundaire grondstoffen in
nieuwe producten is in dit opzicht illustratief. Dit
kan belemmerd worden door milieu- of gezondheidsreglementeringen of reglementeringen
over de veiligheid van het product. Deze reglementaire bepalingen voldoen uiteraard aan
volkomen legitieme doelstellingen maar bij het
uitwerken ervan werd geen rekening gehouden
met een efficiënt hulpbronnengebruik.

Deze categorie van belemmeringen omvat de
financiële en kredietverzekeringsaspecten gekoppeld aan de invoering van nieuwe werkwijzen. Er bestaan immers verschillende risico’s
waarvoor het van belang is dat ze gedekt en
gefinancierd zijn zonder daarom te beschikken
over aangepaste bank- en verzekeringsproducten.

Een wijziging van de productie- en consumptiepatronen vereist een belangrijke culturele
ommezwaai. Voor de bedrijven zal er moeten
worden afgestapt van de terughoudendheid
ten aanzien van nieuwe handelsbetrekkingen
en van een mogelijke onderlinge verdeling van
de risico’s verbonden aan de contractualisering
van niet-materiële uitwisselingen, gebaseerd
op het gebruik of het resultaat, gekoppeld aan
een dienstverlening eerder dan aan de aankoop
van een product, in het kader van een functionaliteitseconomie. Voor de consument zal het
er op aan komen om op een kritischere manier
zijn consumptiegedrag aan te pakken rekening
houdend met de volledige levenscyclus van de
producten om in fine de reële kostprijs van zijn
aankopen te evalueren en voorrang te verlenen
aan de dienstverlening bovenop het privébezit.
Dit vereist voor de consument toegang tot de
volledige informatie over de gebruikskost van
zijn product, over de beschikbaarheid en de
kostprijs van de wisselstukken en de slijtage.

© fotogestoeber - fotolia.com

Culturele belemmeringen

Belemmeringen door het
vrije verkeer van goederen
en diensten
Tot slot verzwakken afvaltransporten (via niet-officiële weg) naar het buitenland de circulariteit
van de componenten doorheen de verwerkingsen valorisatieketens. Dit soort van belemmering
werd geïdentificeerd als een belangrijke belemmering.
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Voorstellen voor federale
maatregelen

De onderstaande samengevatte voorstellen voor federale maatregelen zijn bedoeld om een antwoord te bieden op de hierboven uiteengezette visie en doelstellingen en om de eerder geïdentificeerde beperkingen weg te werken.
Ze zijn ook bedoeld ter ondersteuning of ter aanvulling van de regionale initiatieven en zijn in het
bijzonder uitgewerkt om:

• te helpen bij het definiëren van duidelijke
becijferde doelstellingen en het meten van
de vooruitgang
• bij te dragen tot het invoeren van nieuwe innovatieve en performante bedrijfsmodellen
• de verlenging van de gebruiksduur van
de producten, hun componenten en hun
grondstoffen mogelijk te maken
• informatie te verstrekken aan de verschillende betrokken actoren
• invloed uit te oefenen op het Europees debat ter zake
In bijgevoegde tabel worden voorstellen voor federale maatregelen die werden weerhouden door
de gezamenlijke werkgroep kort samengevat.
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Titel

Verantwoordelijke autoriteit(en)
voor
de uitvoering

Nationaal hervormingsprogramma (NHP)
1

Bepaling van een federale strategie en een federaal stappenplan

2

Inlassing van de federale strategie over het efficiënt gebruik van de hulpbronnen in het NHP

Kanselarij, FPB, FOD Economie,
FOD Volksgezondheid

3

Uitwerking van indicatoren, bepalen van doelstellingen en inzameling van gegevens

FOD Economie, FPB, NBB

4

Oprichting van een platform voor informatie-uitwisseling en ontmoetingen tussen de belangrijkste
actoren

Transversale aanbevelingen
Belspo, FOD Economie,
FOD Volksgezondheid

5

Onderzoek

6

Versterking van de controles en de inspecties met het oog op het verbeteren van de concurrentie- FOD Economie,
voorwaarden tussen Belgische actoren en derden
FOD Volksgezondheid,
FOD Financiën (Douane)

7

Evaluatie van de reglementering om eventuele reglementaire of normatieve obstakels weg te werken FOD Economie,
FOD Volksgezondheid,
FOD Financiën, gewesten, enz.

8

Bijdragen aan de fiscale hervorming

9

Uitwerking van een specifieke strategie over de kwestie van de vervanging van “klassieke” gronds- FOD Volksgezondheid
toffen door grondstoffen uit biomassa

FOD Financiën

Aanbevelingen met betrekking tot de producten
10

32

Bijdragen aan Europese standaarden voor het bepalen van aspecten i.v.m. grondstoffen gebruik van NBN, FOD Volksgezondheid
producten

Korte omschrijving

Uitvoering van het stappenplan “voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa” (COM (2011) 571 final).
→ Alle overwogen maatregelen bundelen onder de vorm van een strategie die op zijn minst federaal is (en, indien mogelijk zelfs nationaal zoals
de Commissie vraagt)

•

Deelname aan de werkzaamheden van Eurostat/EMA (Europees Milieuagentschap) met als doel het promoten van andere indicatoren dan
de “productiviteit van de hulpbronnen”

•

Evaluatie van de bestaande indicatoren en identificatie van de behoeften in termen van gegevensinzameling

•

Definiëren van nauwkeurige doelstellingen die moeten worden ingelast in de federale strategie en die gelinkt zijn aan de Belgische en
Europese doelstellingen

•

Gegevensinzameling

Dit platform zal belast worden met het organiseren van een gestructureerd overleg met het oog op:
•

het voortzetten van de besprekingen over de maatregelen die moeten worden ingevoerd op de verschillende beleidsniveaus;

•

het versterken van de synergieën tussen de verschillende beleidsniveaus wanneer er moet gezocht worden naar complementariteit, harmonisering …;

•

het verzekeren van de opvolging van de uitvoering van de voorgestelde maatregelen;

•

het raadplegen van vertegenwoordigers van de maatschappij.

Evaluatie van het macro-economisch potentieel voor de ontwikkeling van een circulaire economie en van de sociale, economische en milieuimpact ervan op middellange (2030) en lange termijn (2050)
•

Methodologische verbetering van de voorbereiding van de controles en inspecties (risicoanalyse en andere antifraudemaatregelen)

•

Verhoging van het aantal inspectiecampagnes

Externe audit van een aantal bestaande wetgevingen (fiscale afschrijvingsregeling, overheidsopdrachten, REACH, wet op het budget en de
comptabiliteit van de Staat, wetgeving over batterijen, enz.) om eventuele obstakels op te sporen en weg te werken zonder echter de algemene
functie van die wetgevingen aan te tasten
In de context van een fiscale hervorming, moet onder andere de mogelijkheden van een verschuiving van de belastingdruk op arbeid naar
andere bronnen zoals energie of het gebruik van hulpbronnen geanalyseerd worden:
•

btw-verlaging van 21 naar 6 %:
o

voor een reeks arbeidsintensieve reparatiediensten en

o

voor tweedehandsproducten (evaluatie voor specifieke producten)

•

vermindering van de sociale lasten voor reparatiebedrijven

•

herziening van de fiscale afschrijvingsregeling, waarbij wordt aangespoord tot een intensiever gebruik van de producten en uitrustingsgoederen van de bedrijven

Deze verschillende pistes moeten voor elk geval apart worden geanalyseerd (per product-/dienstcategorie, per filière en per economische
sector).

De Europese Commissie zal dit jaar een mandaat geven aan de Europese standaardisatieorganisaties om standaarden te ontwikkelen voor:
•

het bepalen van de recycleerbaarheid en revaloriseerbaarheid van een product;

•

het bepalen van de recycleerbaarheid en revaloriseerbaarheid van een product in termen van milieu-impact doorheen de levenscyclus van
het product;

•

duurzaamheidsaspecten;

•

reversibele disassemblage voor reparatie;

•

destructieve disassemblage op het einde van de gebruiksduur (projectduur 30 maand).

→ Actief participeren om standaarden met een hoge kwaliteit te hebben die zonder veel verdere complementering kunnen toegepast worden
op specifieke producten of productgroepen. Steun en coördinatie om actieve participatie te hebben van relevante Belgische sectoren is nodig.
Een case studie parallel met de ontwikkeling van de standaarden om hun technische werkbaarheid te testen (duidelijke criteria, toepasbaar
op een product, in overeenstemming met recyclagepraktijken, …), evenals hun reproduceerbaarheid (foutenmarge,…) en hun relevantie voor
recyclage en milieu.
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Titel

Verantwoordelijke autoriteit(en)
voor
de uitvoering

11

Informatie over producten voor destructieve disassemblage op het einde
van de gebruiksduur

NBN, FOD Volksgezondheid

12

Certificatie van recycled content

NBN, FOD Volksgezondheid

Sensibilisatie, informatie en communicatie
13

Sensibiliseren en informeren van verschillende sleutelactoren

FOD Economie,
FOD Volksgezondheid, gewesten

14

Uitwerking van innovatieve overheidsopdrachten en verspreiding van ervaring

Kanselarij, FOD P&O

15

Daadwerkelijke strijd tegen misleidende milieuclaims

FOD Economie

16

Ondersteuning van de PEF/OEF projecten

FOD Volksgezondheid

Verlenging van de gebruiksduur van producten
17

Verlenging van de effectieve garantieduur van de producten

FOD Economie

18

Uitvoering van een studie over de levensduur van de producten

FOD Economie en/of
FOD Volksgezondheid

In- en uitvoer van grondstoffen
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19

Herclassificatie van grondstoffen in ingevoerde producten (van buiten de EU)

FOD Financiën (Douane)

20

Strijd tegen de uitstroom van materialen en grondstoffen naar het buitenland
(met name autowrakken)

FOD Mobiliteit (DIV)

Korte omschrijving

Bedoeling is dat de Commissie producteisen voor duurzaam grondstoffengebruik opneemt in haar Ecodesign voorstellen en dat deze door het
Regulatory Committee goedgekeurd worden.
Sterke Belgische standpunten bij de herziening van de relevante richtlijnen zijn nodig, evenals bij de individuele Product Reglementen die
gestemd worden.
De Belgische en Europese recyclagesector moeten geconsulteerd worden om hun precieze wensen en noden te kennen.
Een studie van het economisch potentieel voor de recyclagesector en de kost voor een producent om een product in overeenstemming te
brengen met de nieuwe beoogde eisen bij een herontwerp.
In samenwerking met experts en ten minste één certificeringsinstelling, worden criteria opgesteld waaraan een certificaat voor “recycled content”
moet voldoen. Hiervoor moet dus allereerst een studie opgezet worden. Vervolgens moet ook verzekerd worden dat de certificeerder(s) ook
bereid is (zijn) om dit certificaat uit te reiken en er genoeg interesse bestaat bij producenten om dit certificaat ook daadwerkelijk aan te vragen.
Hierbij kan wetgeving helpen, maar dit is niet per se nodig.
Deze wetgeving kan dan bijv. minimumeisen opstellen voor iedereen die de claim “recycled content” wil maken. Deze minimumeisen moeten
dan overeenstemmen met de criteria van het certificaat. Zo worden minder veeleisende certificaten verplicht hun ambitie te verhogen en worden onbetrouwbare eigen claims aan banden gelegd.

•

Sensibiliseren van het grote publiek

•

Informeren van de financieringsactoren

•

Sensibiliseren van de bedrijven

•

Aanmoedigen van het uitwisselen van goede praktijken tussen bedrijven

•

Uitwerking en plaatsing van innovatieve overheidsopdrachten ( functionaliteitseconomie, …)

•

De gunning van deze opdrachten zal gebeuren via “concurrentiegerichte dialogen1”

•

Verspreiding van de resultaten van ervaringen

•

Regelmatige organisatie van inspectiecampagnes

•

Organisatie van inspectiecampagnes op basis van klachten

Om deze inspectiecampagnes te vergemakkelijken, zullen richtsnoeren en criteria voor de toepassing van de kaderwetgeving die van toepassing is op milieuclaims (Boek VI WER, artikelen VI, 92 en volgende over het verbod op misleidende handelspraktijken) worden uitgewerkt.
Steun aan de Belgische kmo’s zodat ze kunnen deelnemen aan de pilootprojecten die worden opgezet op Europees niveau.

•

Verlenging van het vermoeden van niet-conformiteit inzake de wettelijke garantie tot 2 jaar

•

Analyse van de opportuniteit van het verlengen van de wettelijke garantieduur tot meer dan 2 jaar (analyse van de ervaringen in andere
lidstaten, analyse van de economische impact)

In de studie zullen de volgende elementen aan bod komen:
•

Geprogrammeerde veroudering: hersenschim of realiteit?

•

Onderdelen: hoe zit het met de reële beschikbaarheid ervan binnen een voldoende tijdsperiode?

•

Welke informatie moet worden verstrekt aan de consument en onder welke vorm? Bijv.: geraamde gebruiksduur van het product, vereiste
niet-slijtvaste onderdelen, eventuele aanwezigheid van een zelfblokkerend systeem, ...

De concurrentiegerichte dialoog is een procedure voor het gunnen van overheidsopdrachten waarbij “de aanbestedende dienst een dialoog voert met de tot de procedure
toegelaten gegadigden, ten einde een of meer oplossingen te zoeken die aan de behoeften van de aanbestedende dienst beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde
gegadigden zullen worden uitgenodigd om in te schrijven ”. Het heeft veel weg van een onderhandeling met dus dezelfde regels, namelijk het garanderen van een gelijke
behandeling van de kandidaten, van de transparantie van de procedure en van het naleven van het industrieel geheim. Het voordeel van de concurrentiegerichte dialoog is dat
in overleg met de kandidaten en dit binnen een genormeerd kader het beste antwoord kan worden gevonden op de vraag van de klant. Het niet voorhanden zijn van een vooraf
bepaalde oplossing en de dialoog die wordt opgestart met de kandidaten maken het mogelijk om de oplossingen te laten evolueren om ze zo goed mogelijk aan te passen aan de
behoeften van de aanbestedende overheid. Daar de oplossing het vaakst tot stand komt tijdens de dialoog, is het voor de klant mogelijk om de werkzaamheden zo te sturen dat
de kwaliteit en het innovatieve van de voorgestelde oplossingen verbeteren.
1
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Conclusie

Door het goedkeuren van zijn beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, beschikt
België over een ambitieus kader om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan. Indien ze
op een optimale en transversale manier wordt uitgevoerd, zullen we in 2050, “in een veerkrachtige
maatschappij leven. De productie- en consumptieactiviteiten zullen gebaseerd zijn op een efficiënt
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen met inachtneming van de grenzen van onze planeet. Bovendien zullen ze bijdragen tot de sociale en economische ontwikkeling”.
Gelet op de economische en milieu-uitdagingen, hebben de voorzitters van de FOD Volksgezondheid en van de FOD Economie besloten om op een proactieve manier bij te dragen aan de uitwerking van een dergelijk stappenplan. De gezamenlijke werkgroep die daartoe werd opgericht is ervan overtuigd dat dank zij zijn specificiteit, België in staat is om zich te positioneren als een van de
belangrijkste Europese voortrekkers bij het uitbouwen van een circulaire economie tegen 2030.

“ België

als Voortrekker van de circulaire economie ”

Na ongeveer een jaar van werkzaamheden en raadplegingen, is deze werkgroep erin geslaagd om
doelstellingen en voorstellen voor prioritaire federale maatregelen te identificeren om te komen tot
een economie die zuiniger omspringt met de hulpbronnen. Uiteraard is er nog heel wat werk voor
de boeg om deze doelstellingen te operationaliseren.
Het gaat er nu om deze strategische doelstellingen om te zetten in een coherent operationeel
beleid en om verslag uit te brengen van de voortuitgang in de nationale hervormingsprogramma’s,
zoals aangeprezen door de Europese Commissie. In die context blijft de werkgroep ter beschikking
van de regering om de werkzaamheden voort te zetten, de voorstellen te verfijnen en de weerhouden beleidsmaatregelen uit te voeren.
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België als Voortrekker

van de circulaire economie
Dankzij de goedkeuring van een eigen langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling
beschikt België nu over een ambitieus raamwerk om de uitdagingen van de 21ste eeuw
aan te gaan.
Gezien de uitdagingen die gepaard gaan met het schaarser worden van de hulpbronnen,
hebben de voorzitter van de FOD Volksgezondheid en de voorzitter van de FOD Economie besloten om zich gezamenlijk te buigen over de maatregelen die op federaal niveau
genomen dienen te worden om het concurrentievermogen van de ondernemingen, de
werkgelegenheid en de koopkracht van de consumenten te verbeteren, met zo gering
mogelijke effecten voor het milieu.
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