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Inleiding
Door de klimaatverandering en de schaarser wordende grondstoffen dringt de circulaire economie zich beetje
bij beetje op als een van de meest adequate oplossingen. Ze draagt niet alleen bij tot het reduceren van onze
impact op het milieu, maar ze vormt tevens een bron van jobcreatie en efficiëntiewinst voor de ondernemingen. De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat erop gericht is de vervaardigde
producten, hun componenten en de grondstoffen zo lang mogelijk in omloop te houden binnen het systeem,
waarbij erop wordt toegezien dat de kwaliteit van hun gebruik gegarandeerd blijft11 . Steeds meer ondernemingen zien er het potentieel van in en stappen in een project van de circulaire economie. Veel van de
ondernemingen worden echter geconfronteerd met problemen op het vlak van financiering. Dat komt niet
alleen doordat de financieringsmiddelen van de banksector nauwelijks aangepast zijn aan de evolutie van het
circulaire economische model maar ook doordat de ondernemers zelf niet op de hoogte zijn van bepaalde
financieringswijzen.
Dit document is een samenvatting van de informatie die gedeeld werd tijdens het seminarie “Financiering van
de circulaire economie” dat de FOD Economie op 6 juni 2017 organiseerde met verschillende sprekers uit de
openbare sector en de banksector en met ondernemers van de circulaire economie. Het concept van de circulaire economie wordt kort toegelicht, waarna oplossingen voor publieke en private financiering voorgesteld
worden. Er wordt tevens ingegaan op de moeilijkheden rond financiering waarmee de ondernemingen en de
banken worden geconfronteerd. Tot slot wordt door een vergelijking tussen de Belgische initiatieven op het
vlak van circulaire economie en die van onze buurlanden de rol van België in Europa belicht bij de opkomst
van dit nieuwe economische systeem.

«

Verschillende aandachtspunten komen onder een rubriek “aanbevelingen” op het einde van het document.

De circulaire economie draagt niet alleen bij tot het reduceren van onze impact
op het milieu, maar ze vormt tevens een bron van jobcreatie en efficiëntiewinst
voor de ondernemingen
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FOD Economie, FOD Leefmilieu – België als voortrekker van de circulaire economie - 2014
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1. Kader van de circulaire economie
“Past mijn project in het kader van de circulaire economie? Met welk soort project kan ik uit het systeem van
de lineaire economie geraken?”. Ondernemers stellen zich vragen bij het nog vrij vage concept van circulaire
economie. In het hiernavolgende deel wordt een licht geworpen op de drie belangrijkste actieterreinen van
dat nieuwe economische concept en de voordelen die iedereen daaruit kan halen.

1.1. Hoe werkt het?

1.1.1. Productiewijzen
De circulaire economie beperkt zich niet tot louter recyclage. Die vormt slechts de laatste fase van het proces. Aan het begin staan er maatregelen die niet enkel recyclage bevorderen, maar die ook tot het circulaire
economische model in de ruime zin bijdragen. Ecodesign bijvoorbeeld speelt al mee aan het begin van de
cyclus, bij het ontwerp van het product. De onderneming tracht hierbij de negatieve milieueffecten van haar
product of dienst te beperken en tegelijk de kwaliteiten of prestaties ervan te behouden2 . Gekoppeld aan
een beter hergebruik van afval zou ecodesign voor de Europese bedrijven een besparing van zowat 604
miljard euro3 kunnen opleveren. Ecodesign kan weliswaar aanvankelijk aanzienlijke kosten voor de bedrijven
betekenen, maar op termijn kunnen ze daardoor hun kosten reduceren: het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energiebronnen valt vaak minder duur uit, verpakkingskosten worden gereduceerd, de vervanging

2

Economie circulaire, V. Aurez et L. Georgeault – 2016 – p.117.

3

Comité économique et social européen – L’économie circulaire: connecter, créer et conserver la valeur .
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van bepaalde giftige stoffen leidt tot lagere onderhoudskosten (bijvoorbeeld behandeling van
afvalwater)34 . Tot slot vormt het ook een kans voor de onderneming om zich verder te
ontwikkelen door op innovatie in te zetten.
•

Zo kon een start-up als Aerocat een plaats op de internationale markt
van de burger-luchtvaart veroveren dankzij innovatieve trolleys. Ze zijn lichter,
handzamer en gemakkelijker te recycleren en beantwoorden daardoor perfect aan de criteria van ecodesign. Voor de klanten van het bedrijf betekent
hun geringe gewicht een besparing op kerosine, en hun lokaliseerbaarheid maakt een beter voorraadbeheer mogelijk.
Zoals de meeste ondernemingen die ecodesign-producten aanbieden, doet
ook Aerocat mee aan de functionele economie, waar men niet langer het
product verkoopt, maar de dienst die eraan gekoppeld is. De onderneming
behoudt het eigendomsrecht en wordt zo aangemoedigd om duurzame
goederen of diensten te produceren die hersteld worden in plaats van
weggeworpen. Omgekeerd zorgt het huursysteem voor een sterkere
band met de klant, die trouw blijft aan de onderneming.
De functionele economie kan dus op de lange termijn zeer winstgevend
blijken te zijn. Bo-vendien past dit economische model zich vrij goed aan de
nieuwe eisen van de consumenten aan en kunnen ondernemingen daardoor een plaats verwerven op nieuwe markten. Als producten constant
aan technologische evolutie onderhevig zijn of na enkele maanden
al uit de mode zijn, dan zijn meer en meer consumenten ervoor te
vinden om deze te huren in plaats van ze te bezitten.
• Tale Me, een jonge Belgische start-up, kon op die manier
inspelen op de vraag van jonge moeders om zwangerschapskleding en kinderkleding te kunnen huren.
Een andere pijler van de circulaire economie tot slot is de industriële symbiose, die net zoals bij recyclage een opwaardering van
afval mogelijk maakt. Bij industriële symbiose zijn er wederzijdse
stromen (van materiaal, energie, informatie) tussen ten minste twee
ondernemingen waaruit deze wederzijds voordeel halen55 . Dankzij industriële symbiose kunnen ondernemingen, en met name kmo’s, de kosten
delen die verbonden zijn aan de hulpbronnen. Het kan daarbij gaan om een
restaurant dat zijn voedselafval aan de landbouwer om de hoek geeft. De
een vermindert zijn kosten voor de verwerking van afval, terwijl de ander bespaart op zijn input.

4

C. Berneman, P. Lanoie, S. Plouffe et co. – Ecodesign : quels retours économiques pour l’entreprise ? – 2008.
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Economie circulaire, V. Aurez et L. Georgeault – 2016 – p.124
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1.1.2. Consumptiepatronen en gedrag van de burgers
Een onderneming die aan de kar van de circulaire economie wil trekken, kan dit ook doen door de manier van consumeren van zijn klanten te beïnvloeden. Hoewel dit een taak is die vooral voor de overheid is weggelegd via opvoeding
en sensibilisering, kunnen ook de ondernemingen helpen de consumptiepatronen van individuen te veranderen. Zo
kunnen zij diensten aanbieden die een verlenging van de levensduur van producten bevorderen, zoals hergebruik of
het opknappen.
Bij hergebruik wordt een product hetzij door dezelfde gebruiker opnieuw gebruikt voor andere doeleinden, hetzij
door een andere gebruiker voor dezelfde doeleinden maar met een andere functie6 . Hergebruik past dus perfect in
de filosofie van de functionele economie, waar de onderneming, doordat ze het eigendomsrecht behoudt, de functie
en het gebruik van haar producten kan wijzigen.
Bij opknappen krijgt een product een compleet nazicht zodat het met een nieuw product kan concurreren7 .
De onderneming haalt het product op en vervangt de defecte onderdelen, controleert of alles perfect werkt,
en brengt het dan terug op de markt. De toepassing van dit systeem is wel sterk afhankelijk van de betrokken
sector. Energie is bijvoorbeeld een zeer geschikte sector voor het opknappen, aangezien de productie van
energie met apparatuur gebeurt waarvan de levenscyclus vrij kort is (enkele jaren). Omgekeerd is in de transportsector de trend momenteel om eerder materieel met een lange levensduur (schepen, treinen, vliegtuigen)
op te knappen dan lichte producten zoals auto’s8 .
Het opknappen is voor iedereen een goede zaak. Ondernemingen kunnen hun producten voor een lagere prijs
aanbieden, en dus een ruimer publiek bereiken, want de kosten voor opknappen liggen over het algemeen
lager dan de productiekosten. In die zin leunt het opknappen dicht aan bij herverdeling, waarbij men van de
hand doet wat men niet meer wil hebben. De steeds grotere vraag naar tweedehandsproducten biedt mooie
perspectieven voor wie van start wil gaan op de tweedehandsmarkt.

6

L’économie circulaire, une transition incontournable, S. Sauvé, D. Normandin et M. McDonald – 2016 – p.42.

7

Op. cit. p. 50.

8

Op. cit. p. 51.
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1.1.3. Afvalbeheer
Bij recyclage wordt materiaal uit afval verwerkt in een nieuw productieproces om al dan niet terug voor hetzelfde doel gebruikt te worden9 . Recyclage komt op het einde van de levenscyclus van het product en het is
het derde grote principe van de circulaire economie: “reduce, reuse and recycle” (3R). Door recyclage kan niet
alleen de productie van afval, , maar ook de druk op de grondstoffen beperkt worden.
Dankzij recyclage kunnen ondernemingen besparingen realiseren doordat ze hun afval- en inputstromen beter controleren. Dat geldt des te meer voor de ondernemingen in België, dat een van de vooraanstaande
landen in Europa is op het vlak van afvalbeheer. Zo werd in 2012 in België 59 % van het afval gerecycleerd,
tegenover gemiddeld 32 % in Europa10.
Recycleren is dus meer dan louter een ecologisch gebaar, het vormt ook een echte investering, een ware
economische kans.
•

De groep Machiels is een mooi voorbeeld van een onderneming die het begrepen heeft: de groep
benut het materiaal van een stortplaats door recyclage en omvorming tot gas.

De circulaire economie berust derhalve op drie bijkomende actieterreinen: de vorming van een nieuw economisch
aanbod, een verantwoorder verbruik en een beter afvalbeheer.
De initiatieven van de ondernemingen zijn dan ook vaak een mengeling van verschillende van de hierboven beschreven concepten.
•

Ateljee bijvoorbeeld helpt mensen die van de arbeidsmarkt uitgesloten zijn aan jobs in de reparatie- en
recyclagesector en in kringloopwinkels. De onderneming werkt aldus niet alleen mee aan een beter
afvalbeheer, maar biedt ook mensen de mogelijkheid om voor een verantwoorder verbruik te kiezen.

•

CHG Meridian maakt ecologisch ontworpen computers, zorgt voor het opknappen alsook voor recyclage, op het einde van hun levenscyclus.

1.2. Voordelen
1.2.1. Voor de ondernemingen
Er zijn zeker ondernemingen die puur voor het milieu en om maatschappelijke redenen de weg van de circulaire
economie inslaan, maar de meeste hebben wel begrepen dat er ook economisch voordeel uit te halen is. Ecodesign,
recyclage en industriële symbiose vormen elk een manier om het inputbeheer te verbeteren. Door minder afhankelijk te zijn van grondstoffen is de onderneming bovendien beter in staat om ruimere winstmarges te realiseren,
temeer daar de prijzen voor niet-hernieuwbare hulpbronnen zullen stijgen naarmate deze schaarser worden. Op
deze toename van de kosten anticiperen door het lineaire economische model te verlaten, dat is dus ook een grotere
concurrentiekracht op de lange termijn waarborgen. Het economisch potentieel van de circulaire economie zit hem
inderdaad in de vermeden kosten: de inputstromen beter beheren en de kosten drukken om de omzet te verhogen.
Als een onderneming kiest voor de circulaire economie om haar milieueffecten te beperken, dan is het wel zo dat de
vermeden kosten het milieu en de maatschappij meer ten goede komen dan de onderneming zelf.

9

L’économie circulaire, R. Le Moigne – 2014 – p.98.

10 Toute l’Europe.eu – Le recyclage dans l’Union européenne – 2015.
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Of het nu samenhangt met competitiviteitswinst of een reactie is op de ontwikkeling van bepaalde
sectoren (kringloopcentra, repair cafés, enz.), de circulaire economie blijkt tevens een hefboom te zijn
voor de tewerkstelling. Het team van Tale Me bijvoorbeeld is meer dan verdubbeld sinds de oprichting van de firma in 2013. Zo werden er arbeidsplaatsen gecreëerd toen deze jonge Belgische start-up
zich vestigde in Frankrijk en te Berlijn (opening in de loop van 2017). Volgens een studie van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu11, zouden er op die manier in België
tegen 2030 zowat 11.000 nieuwe jobs kunnen bijkomen dankzij de circulaire economie.
Er bieden zich aan de ondernemingen dus tal van kansen aan, zolang het gekozen project in overeenstemming is met de structuur van de onderneming. De grootte, de complexiteit van de waardeketen en
de aard van de producten zijn namelijk van invloed op de te volgen strategie van de circulaire economie.12

1.2.2. Voor de banken
De circulaire economie is een nieuw concept dat breekt met de traditionele economische modellen.
Voor de banken bestaat het moeilijke van de zaak er dan in om de geloofwaardigheid en de rendabiliteit
van het project te evalueren met dezelfde criteria als die van een klassiek project op basis van het model
van een initiële investering en vervolgens maandelijkse terugbetalingen op korte of middellange termijn.
De aanvangsinvestering is vaak zwaar en de ROI vaak veraf in de tijd.
De banksector legt nochtans een groeiende belangstelling aan de dag voor projecten van de circulaire economie. Op de eerste plaats omdat er een echte vraag is van de maatschappij – en
van hun klanten meer in het bijzonder – om te investeren in ethischere,
“groenere” projecten.
•

Financiële instellingen als Credal en Triodos Bank bijvoorbeeld hebben zich ge-specialiseerd in de financiering van dit
soort projecten, met name door middel van “groene” kredieten
voor ondernemingen.

Op de tweede plaats omdat de banken het na de financiële crisis van 2008 van
belang achtten hun maatschappelijke rol beter toe te lichten. Zo namen zij geleidelijk het
maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) op in hun activiteiten. Door te investeren in
duurzame projecten geven de banken aan dat ze hun verantwoordelijkheden ten opzichte van de
maatschappij willen versterken. En dan is er nog nieuwe Europese regelgeving die de bankinstellingen ertoe aanzet innoverende financiële producten voor
te stellen, die met name beantwoorden aan de behoeften van de nieuwe bedrijfsmodellen van de circulaire
economie.

11 Studie gerealiseerd door PwC, ICEDD en OAKDENE HOLLINS
12 L’économie circulaire, une transition incontournable, S. Sauvé, D. Normandin et M. McDonald – 2016 – p.83.
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2. Een project van de circulaire economie
financieren
De banken hebben het soms moeilijk om een financieringswijze aan te bieden die aangepast is aan deze
nieuwe bedrijfsmodellen, waarmee ze uiteindelijk nog weinig vertrouwd zijn. Daarnaast weten de ondernemers soms niet van het bestaan van bepaalde financieringsbronnen af. Nochtans bestaat er een ruime waaier
aan financiële instrumenten. In dit deel worden de verschillende private en publieke financieringswijzen voorgesteld.

2.1. Rol van de publieke besluitvormers
In de overgang naar een meer circulaire economie
is de rol van de besluitvormende over-heidsinstanties niet te verwaarlozen: zij moeten de kadervoorwaarden scheppen en het vertrouwen tussen
de ondernemingen en de banken bevorderen. Er
werden al een aantal initiatieven in die richting
genomen, zowel op Europees als op Belgisch federaal en regionaal niveau.

2.1.1.

Europees niveau

In 2014 voerde Europa het programma Horizon
2020 voor onderzoek en ontwikkeling in. Het
heeft tot doel de Europese groei te stimuleren,
banen te scheppen en de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door hinderpalen voor innovatie weg te werken en door de publiek-private
samenwerking te vergemakkelijken. De circulaire
economie neemt hierin een relatief belangrijke
plaats in, met een volledig deel dat eraan gewijd
is, onder de titel Industry 2020 in the circular economy. Dit programma voorziet in een financiering
van 650 miljoen euro voor projecten van de circulaire economie13. Het platform EREP (European
13 L’Economie circulaire, un modèle efficace et compétitif ?, A. Solimando – 2016 – p.15.
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Resource Efficiency Platform) werd daarnaast opgericht om advies te leveren zowel aan overheidsinstanties
als aan private partijen als zij willen kiezen voor een efficiënt hulpbronnengebruik.
In het kader van dit programma heeft de Europese Investeringsbank (EIB) nieuwe financiële instrumenten
uitgewerkt om de toegang tot krediet te vergemakkelijken voor alle ondernemingen met een vernieuwend
en duurzaam project. Om onder die noemer te vallen, moet het project dan bijvoorbeeld bijdragen tot het
verlagen van de druk op de natuurlijke hulpbronnen. De projecten van de circulaire economie passen dan
ook perfect in dit kader. Zo kent de EIB – via het EFSI (Europees Fonds voor Strategische Investeringen) of
d’InnovFin – kredietlijnen aan lokale banken toe voor kmo’s en midcap-ondernemingen met kleinschalige
projecten. Voor grootschalige projecten voorzien deze programma’s in middellange- of langetermijnleningen
met vaste of variabele rentevoeten. Deze financiële steunmaatregelen kunnen ook samengaan met subsidies
van de EU, naargelang de kenmerken van het project.
Tot slot kan de EIB ook een deel van de risico’s van de projecten op zich nemen, bijvoorbeeld via een waarborgstelsel. Specifieker dan InnovFin en het EFSI is ELENA , een ander financieel instrument dat door de
EIB werd ontwikkeld in het kader van het programma Horizon 2020. Dit programma draagt enkel de kosten
voor technische ondersteuning zoals haalbaarheidsstudies, audits of aanbestedingen. De laatste vijf jaar stak
de EIB door cofinanciering via haar verschillende instrumenten in totaal 2,4 miljard euro in projecten van de
circulaire economie14. Tot slot zorgde Europa samen met Belgische partners voor de financiering van een onderzoeks- en innovatiecentrum voor recyclage.15.

2.1.2. Federaal niveau
Door de federale structuur van het land vallen milieukwesties en economische thema’s voornamelijk onder de bevoegdheid van de gewesten. Desondanks neemt België een aantal maatregelen om de overgang
naar de circulaire economie te bevorderen. In 2016 stelden de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op verzoek van de minister van Economie en van de minister
van Leefmilieu, een actieplan op dat 21 maatregelen omvat die uitgewerkt zullen worden. Deze maatregelen hebben tot doel recyclage en herstelling van producten te bevorderen en de ondernemingen en de
consumenten te informeren. In dat opzicht produceert de FOD Economie tal van rapporten, statistieken en
indicatoren om de ondernemingen en consumenten te sensibiliseren voor de circulaire economie. De FOD
Economie helpt tevens bij het vaststellen van een specifiek juridisch kader. Zo werkt de FOD Economie momenteel aan een reeks maatregelen ter bestrijding van geplande veroudering

2.1.3. Gewestelijk niveau
Elk gewest heeft zijn eigen initiatieven ter bevordering van de circulaire economie ontwik-keld.
 Brussel
In Brussel zijn alle maatregelen voor de circulaire economie verenigd in het GPCE (Gewestelijk
Programma voor Circulaire Economie). Het gewest werkte dit programma uit om de milieudoelstellingen om te vormen in economische kansen. De 111 maatregelen – georganiseerd rond 4 strategische pijlers – beogen de uitwerking van een gunstig wetgevend kader en de toekenning van economi-

14 De EIB in de circulaire economie, EIB – 2017 – p.1.
15 Een innovatiecentrum rond de recyclage van grondstoffen in België, Agoria – 2014
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sche hulp om innovatie en circulaire economie te steunen. Met dit programma wil men tevens korte ketens, hergebruik en recyclage bevorderen. In 2016 besteedde Brussel 12.839.500 euro aan de circulaire economie via het GPCE. Tegelijk loopt er in het gewest in het kader van een Europees programma
het project Irisphere, dat de ondernemingen moet aanmoedigen om aan industriële symbiose te doen.
Het gewest wil tevens projecten van de circulaire economie ondersteunen door middel van verschillende
soorten subsidies. De projectaanvraag “be circular, be brussels” bijvoorbeeld staat open voor ondernemingen
zowel als voor zelfstandigen, die financiële steun en technische bijstand kunnen krijgen als hun project in
het kader van de circulaire economie past. De Brusselse ondernemingen kunnen ook aanspraak maken op
een beurs voor circulaire economie ter waarde van 5.000 euro, op voorwaarde dat zij een financiering bij een
bankinstelling verkregen. Deze subsidie werkt dan ook meer als een hefboom dan als een financiering als
zodanig.
 Vlaanderen
Vlaanderen Circulair, ingebed bij OVAM, is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld. Dit partnerschap is het knooppunt van de circulaire economie in Vlaanderen. In het kader van de
Visie 2050 staat Vlaanderen Circulair in voor de overgang naar een circulair economisch model16.
De Vlaamse regering financiert de circulaire economie op verschillende manieren. Er werd een budget van 4,8
miljoen euro toegekend aan Vlaanderen Circulair voor diverse projecten (waaronder een projectaanvraag rond
circulaire aankopen en circulaire stad). Voor 2018 is er 5,3 miljoen euro vrijgemaakt.
Er bestaan daarnaast ook middelen in het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Concreet
stelt het VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen) middelen ter beschikking van speerpuntclusters om
meer kennis te verwerven, overeenkomstig de prioriteiten van de overgang naar de circulaire economie, de
sprong naar de industrie 4.0 en de energietransitie. In deze context werden er projecten ingediend voor een
totaal aangevraagd subsidiebedrag van 11,5 miljoen euro. In de loop van december 2017 wordt er beslist
welke projecten goedgekeurd worden.
 Wallonië
In Wallonië worden alle maatregelen voor circulaire economie opgenomen in het Plan Marshall 4.0. Ze vormen een van de vijf pijlers van het economisch plan voor het gewest en ze richten zich voornamelijk op de
energietransitie. In navolging van het Plan Marshall 4.0 werd het programma NEXT ontwikkeld, dat begeleiding biedt aan ondernemingen die optimaal gebruik willen maken van hun middelen. Ook kunnen ondernemers begeleid worden in hun project en kunnen ze aangepaste financiering vinden. Ter aanvulling van
dit programma coördineert het AEI (Agence pour l’Entreprise et l’Innovation) de maatregelen voor circulaire
economie in het Waals Gewest en helpt het ondernemingen die in dat opzicht innoveren. Zo stelt het voor

16 Meer informatie op http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/startverklaring
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Waalse ondernemingen subsidies ter waarde van 10.000 euro ter beschikking om te helpen bij de financiering
van projecten van de circulaire economie17 .
Het is tevens mogelijk financiering te vinden bij het Energie Brabant Wallon. Deze overheidsstructuur neemt
de rol van investeringsfonds op bij ondernemingen die hun energieverbruik wensen terug te dringen. Ze kent
tevens leningen toe die tot 30.000 euro kunnen bedragen.

2.2. Rol van de private besluitvormers
De banken en andere bankinstellingen zijn van nature de longen van onze economie: zij leveren de ondernemingen de zuurstof die zij nodig hebben om te groeien. Ze trachten dan ook financieringsmiddelen aan te
reiken die aangepast zijn aan de ontwikkelingen van de economische modellen. Deze traditionele financieringswijzen zijn echter niet voor alle projecten van de circulaire economie even geschikt. Daarom ontstaan er
parallel ook alternatieve, vernieuwende financieringswijzen die vaak onafhankelijk zijn van de banken.

17 Des incitants financiers pour vous soutenir dans vos projets d’économie circulaire , Wallonie – 2016
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2.2.1. Klassieke/traditionele financieringswijze
Eerst en vooral, het is niet omdat een project op een innoverend bedrijfsmodel berust dat het niet op traditionele wijze, dat wil zeggen met een banklening, gefinancierd kan worden
•

Het is met een lening dat de groep Machiels zijn project van de circulaire economie wil financieren

Deze methode biedt talrijke voordelen, waaronder het – niet geringe – voordeel dat de on-derneming een
potentieel groot geldvolume ter beschikking krijgt. Daarbij komen nog een relatieve flexibiliteit in de kredietvoorwaarden en de mogelijkheid om de financiële lasten fiscaal af te trekken. Tot slot biedt de banklening het
voordeel aan de ondernemer dat hij meester blijft over zijn project doordat hij zijn beslissingsbevoegdheid
behoudt.
Als de banklening zoveel voordelen inhoudt, dan is dat ook en vooral omdat ze niet gemakkelijk toegekend
wordt. Het zijn hoofdzakelijk de grote ondernemingen die er toegang toe krijgen, omdat zij meer waarborgen
bieden. Dat geldt des te meer wanneer het om projecten van de circulaire economie gaat die berusten op een
innoverend business plan.
De banken zijn zich bewust geworden van de grenzen van hun belangrijkste financiële in-strument (de lening)
en hebben zich aangepast om financieringen te kunnen aanbieden die niet alleen soepeler zijn maar die ook
beter aangepast zijn aan de nieuwe bedrijfsmodellen. Leasing is een formule die opgekomen is in de jaren
60 en die meer en meer ingang heeft gevonden in de financiële sfeer: in 2012 maakte reeds één Belgische
onderneming op vier er gebruik van18.
•

CHG Meridian, bijvoorbeeld, doet een beroep op Belfius Lease om zijn project te financieren. Het is
een overeenkomst tussen drie partijen waarbij de bank het product koop van een leverancier, en de
onderneming huurt het voor een bepaalde duur. Op het einde van de huurovereenkomst kan de onderneming het product kopen voor een vooraf bepaald prijs.

Dit systeem biedt dezelfde voordelen als de banklening wat betreft de flexibiliteit van het contract en de
fiscale aftrekbaarheid. Maar de belangrijkste troef ligt in de voorwaarden voor de toekenning: leasing vereist
minder garanties en financiert de volledige investering, terwijl een banklening een minimum aan persoonlijke
bijdrage vergt. Van 2015 tot 2016 groeide de markt van de leasing met 37,1 %19.
Een ander nieuw financieel instrument dat aangeboden wordt door de banken is private equity, ook kapitaalinvestering genoemd, waarbij financiële investeerders participeren in het eigen vermogen van een niet
beursgenoteerd bedrijf. Men spreekt veeleer van venture capital wanneer deze investering een bedrijf helpt
opstarten. Afgezien van de financiële steun kan een onderneming dankzij private equity ook gebruikmaken
van de economische expertise vanwege de investeerders die door hun participatie aandeelhouder worden. Zo
kan een onderneming die zich niet dieper in de schulden wil of kan steken, via private equity de financiering
vinden die op maat is van haar project.

18 Een op vier Belgische ondernemingen maakt gebruik van leasing, Febelfin – 2012.
19 Leasingmarkt boomt eerste semester 2016, Febelfin – 2016.
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2.2.2. Alternatieve financieringswijzen
Hoewel de bankenwereld zo goed mogelijk tracht te antwoorden op deze nieuwe bedrijfsmodellen, krijgen
talrijke start-ups, kmo’s en zko’s geen toegang tot de traditionele financiering en wenden deze zich tot alternatieve financieringswijzen.
 Microkrediet
Microkredieten zijn leningen van geringe bedragen aan ondernemers die van het klassieke bankenstelsel zijn
uitgesloten. Instellingen voor microfinanciering werken partnerships met banken uit om aan hun klanten microkredieten te kunnen aanbieden. De alternatieve financieringswijzen zijn dus niet altijd volledig onafhankelijk van de bankinstellingen.
De Europese Commissie stelde in 2003 het plafond voor toegekende microkredieten vast op ongeveer 25.000
euro20. Het is dus een oplossing die geschikt is om kleine projecten van de circulaire economie of een deel van
een breder opgevat project te financieren. De ondernemer die een beroep doet op een microkrediet moet wel
rekening houden met de rentevoeten, die vaak hoger liggen dan bij een klassieke lening.
 Crowdfunding
Crowdfunding is in wezen een oproep aan iedereen, voornamelijk via internet, om aan financiële middelen
te geraken121 en kan aldus een vorm van financiering lijken die min of meer los staat van de bankenwereld,
maar door het grote succes ervan is er meer en meer belangstelling van de banken. Zo richtte de KBC in
2014 een eigen platform voor crowdfunding op: Bolero. BNP Paribas Fortis sloot dan weer aan bij een al
bestaand platform : MyMicroInvest. Crowdfunding neemt verschillende vormen aan naargelang het gekozen
platform: de meest voordelige vorm voor de onderneming is de schenking. Soms biedt het bedrijf een schenking met tegenprestatie aan. De donateur ontvangt dan in ruil voor zijn schenking een cadeau of een promotiearti20 Microcredit for small businesses and business creation : bridging a market gap – European Commission – 2003 – p.5.
21 Le crowdfunding, K. Boyer, A. Chevalier, A. Sannajust et J-Y Léger – 2016
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kel. Meestal is het bij crowdfunding echter zo dat de onderneming zich ertoe verbindt de leners binnen een gegeven
termijn, al dan niet met interesten, terug te betalen. Er bestaat nog een laatste vorm van participerende financiering
die nauw aanleunt bij de private equity, waarbij de leners aandeelhouders worden en dus zeggenschap hebben over
de activiteiten van de onderneming.
Deze financieringswijze biedt de onderneming de kans, ongeacht het gekozen type crowdfunding, om sneller de nodige middelen te verzamelen dan met een bankfinanciering. Om te beginnen verloopt de inzameling al binnen een
zeer kort tijdsbestek, en bovendien zijn de investeerders minder in de rentabiliteit van het project dan in de inhoud,
de visie ervan geïnteresseerd. Het is dan ook gemakkelijker om individuele mensen te overtuigen om een project
te financieren. Daarnaast is het ook een uitstekende manier om het bedrijf bekend te maken, om met de potentiële
klanten te communiceren. Om al deze redenen wordt meer en meer een beroep op deze financieringswijze gedaan
door start-ups, met name in Nederland en in Engeland.
•

Tale Me, een Belgische start-up, koos voor crowdfunding om een deel van zijn project te financieren. En ook al
heeft dit systeem tal van voordelen, toch mag men bepaalde aspecten van crowdfunding niet uit het oog verliezen : het is een systeem dat het voornamelijk van communicatie moet hebben, en dus zal de ondernemer ervoor
moeten zorgen dat deze efficiënt gebeurt en dat het imago van zijn bedrijf niet geschaad wordt.

Tot slot vermelden we nog dat crowdfunding op korte termijn soms duurder kan uitkomen dan een oplossing van
de bank. De platformen nemen namelijk een commissie die evenredig is met de omvang van het project, en daarbij
komen – in sommige gevallen – nog de interesten die verschuldigd zijn aan de investeerders.

3. Belemmeringen voor financiering
De bereidheid van belanghebbenden om de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie te
versnellen, wordt gehinderd door economische en wetgevende problemen. In dit deel worden de verschillende problemen van bedrijven, banken en overheden in kaart gebracht.

3.1. Economische belemmeringen
Het grootste probleem van de circulaire economie zijn thans de ontoereikende investeringen. Enerzijds is het lastig
om met alternatieve financiering alle grootschalige projecten te financieren, anderzijds vinden banken ze vaak te
riskant en te complex. Banken gebruiken dezelfde beoordelingsinstrumenten voor innovatieve businessmodellen
als voor klassieke bedrijfsmodellen. Zij hebben dan ook de neiging om het economisch potentieel van de circulaire
economie te onderschatten.
•

Circulaire businessmodellen zijn zeer talrijk en vaak complex. Industriële synergie maakt het bijvoorbeeld
mogelijk om minder afhankelijk te zijn van grondstof-fen, maar maakt bedrijven onderling afhankelijk.
Wanneer een bedrijf zijn activiteiten vermindert, zal dit indirect alle andere bedrijven die betrokken zijn
bij deze industriële symbiose treffen. De kredietverstrekker moet dus niet alleen rekening houden met
de kredietwaardigheid van zijn klant, maar ook met die van zijn partners. Per definitie kan industriële synergie ertoe leiden dat bedrijven hun grondstoffen, hun uitrusting delen. De functionaliteitseconomie,
waarnaar de industriële synergie dus verwijst, levert ook een ander probleem op voor investeerders:
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ze veroorzaakt zeer vaak betalingsachterstanden die een aanzienlijke behoefte aan werkkapitaal vereisen.
Leasing is een klassieke financieringsmethode in volle ontwikkeling en is aangepast aan circulaire businessmodellen.
Met behulp van leasing kunnen grote investeringen in materieel zoals een wagenpark of een computerpark worden
gefinancierd. Banken zijn soms echter terughoudend om een leasecontract te verlenen aan een bedrijf met zeer specifieke uitrusting. Het risico voor de bank is dat zij de uitrusting achteraf niet bij een ander bedrijf kan hergebruiken.
Hoe vroeger de banken analyse-instrumenten ontwikkelen die zijn afgestemd op de be-drijfsmodellen voor circulaire
economie, des te sneller zullen bedrijven de nodige garanties kunnen bieden om kredietverstrekkers gerust te stellen.
Het gebrek aan toegekende investeringen is niet de enige beperking waarmee een bedrijf kan worden geconfronteerd. Er is ook een vorm van inconsistentie in de wijze waarop subsidies aan bedrijven worden verleend, afhankelijk
van het soort financiering dat hun door de banken is verstrekt: klassieke krediet- of leasingcontracten22. Wanneer
een bedrijf een EFRO23 -subsidie wenst te ontvangen, is er geen probleem als het ook een klassiek bankkrediet krijgt.
Indien het bedrijf echter een leasingovereenkomst heeft, wordt een deel van het aan de bank terugbetaalde bedrag
niet in aanmerking genomen voor het verkrijgen van de EFRO-subsidie. De reden hiervoor is eenvoudig: bij deze
subsidie wordt alleen rekening gehouden met de kosten die de onderneming vóór de laatste maandelijkse afbetaling
heeft gemaakt. Bijgevolg wordt een deel van de na afloop van de EFRO-subsidie betaalde leasing niet in aanmerking
genomen.
Het is verrassend (sommigen zouden zeggen onrechtvaardig) dat de wijze waarop het bedrijf wordt gefinancierd een
doorslaggevend criterium is voor de toekenning van een Europese subsidie zoals die van het EFRO.

3.2. Wetgevende belemmeringen
Europa is weliswaar actief betrokken bij de transitie naar de circulaire economie met aan-zienlijke middelen voor deze
projecten, maar de Europese wetgeving blijft een van de belangrijkste obstakels voor de ontwikkeling van dit nieuwe
economische model.
•

Zo is de wetgeving voor de belasting op verbranding van afval bijvoorbeeld mo-menteel niet geharmoniseerd op intra-Europees niveau. De verbrandingskosten variëren van 45 euro per ton in Tsjechië tot 175
euro in Duitsland24 . Daardoor kunnen de verbrandingskosten soms lager uitvallen dan de kosten van
recycling. Bedrijven worden dan niet aangemoedigd om in te zetten op circulaire economie.

4. Vergelijking met de aangrenzende
Europese landen
In dit deel wordt kort beschreven welke maatregelen in Frankrijk, Nederland en Luxemburg zijn genomen om de
circulaire economie te bevorderen en hoe deze maatregelen door België al dan niet kunnen worden genomen.
22 Samen streven naar duurzame economische groei – Febelfin – 2014 –blz. 37.
23 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, subsidies ten behoeve van de sociale cohesie.
24 La taxation des décharges est l’option la plus efficace pour encourager le recyclage – actuenvironnement.com - 2012
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4.1. Frankrijk
De circulaire economie werd in Frankrijk een wettelijk
begrip met la loi relative à la transition énergétique pour
une croissance verte. Deze wet werd in 2017 van kracht
en omvat verschillende maatregelen die bedoeld zijn
om grondstoffenverbruik en verspilling terug te dringen,
zoals het verbod op niet-composteerbare plastic wegwerptasjes, de strijd tegen geplande veroudering, of ook
nog de regeling rond het schenken van onverkocht voedsel aan verenigingen. Maar nog andere officiële teksten leveren
rechtstreeks of onrechtstreeks een bijdrage aan de overgang naar een
circulaire economie. Zo is er de loi de consommation25 , die handelaars verplicht
te vermelden hoe lang onderdelen van een toestel beschikbaar zullen zijn om zo geplande veroudering
tegen te gaan en consumenten tot herstelling aan te moedigen.
De ambitieuze doelstellingen voor 2020-2025 om de overgang naar een circulaire economie in te zetten, vergen
aanzienlijke investeringen alsook steunmaatregelen voor innovatie om de dynamiek van de overgang te versnellen.
Sommige investeringsprojecten zouden in aanmerking kunnen komen voor steun van de overheid, met name van het
Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), zoals het Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA) dat in 2015 ongeveer 2,85 miljard euro toekende aan schone energie en aan de circulaire economie. Een tweede
waaier van steunmaatregelen is bedoeld om de verandering te begeleiden (bijvoorbeeld animatie, sensibilisering,
invoering van een stimulerend tariefstelsel of een lokale verwerking van bioafval), met acties zoals voorgesteld door
het Ademe voor afvalvrije gebieden (territoires zéro déchet zéro gaspillage). In 2017 besteedde het Ademe 191 miljoen
euro aan de circulaire economie.
Om de industrie en het bedrijfsleven aan te moedigen nieuwe modellen op basis van de circulaire economie te ontwikkelen, hebben de ministers die bevoegd zijn voor milieu en voor industrie een innoverend kader ingevoerd dat
geïnspireerd is op de Nederlandse “Green Deals”. Het omvat afspraken voor een groene groei.
Industrie en bedrijfsleven doen aan de overheid voor een specifieke sector of bedrijvigheid voorstellen om de overgang naar de circulaire economie te versnellen, en ze geven aan welke belemmeringen zij ondervinden en hoe deze
weggewerkt kunnen worden. Industrie en overheid gaan daarbij wederzijdse contractuele verplichtingen aan, die tot
aanzienlijke vooruitgang kunnen leiden op het vlak van milieubescherming en economische ontwikkeling.
Sinds februari 2017 werden er vijf overeenkomsten voor groene groei ondertekend.
De regio’s spelen ook een rol in het stimuleren en mede ontwikkelen van de overgang naar een circulaire economie.
Gezien de soms complexe financiering van innoverende projecten kunnen de initiatiefnemers met regionale hulp heel
wat steunmaatregelen van de overheid mobiliseren.
De regio’s kunnen ook rechtstreeks participeren in het kapitaal van ondernemingen van het type SCIC of SEM, of ze
kunnen trachten private financiële investeerders sterker te mobiliseren voor het thema circulaire economie. Tot slot
kunnen zij nieuwe manieren van collaboratieve financiering bevorderen (crowdfunding) om de burgers rechtstreeks

25 https://www.economie.gouv.fr/loi-consommation
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te betrekken in projecten die de regio rechtstreeks ten goede komen. Naast de financiering van projecten kunnen
de regio’s ook actief gaan deelnemen en bepaalde lokale projecten helpen opstarten door ze mee te helpen uitwerken (project engineering). De regionale overheden kunnen tevens specifiekere hulp bieden aan de initiatiefnemers
op basis van hun behoeften (administratieve hulp, mobiliseren van grond, enz.). Overeenkomsten met verschillende
partijen naar het voorbeeld van de Nederlandse green deals kunnen tot verandering aanzetten door bepaalde
institutionele belemmeringen weg te werken.

4.2. Benelux
De Benelux – een intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en
Luxemburg sinds 1944 – heeft in 2008 duurzame ontwikkeling als een van zijn drie prioritaire
uitdagingen aangemerkt. Elk land maakt gebruik van het verband van deze unie om van gedachten te wisselen over de verschillende maatregelen die het heeft genomen om de transitie naar een duurzame economie te bevorderen. Zo wordt sinds 2016 jaarlijks de Circular
Economy Hotspot georganiseerd. Dit evenement richt zich op de circulaire economie en
wordt in 2019 in België georganiseerd.
Luxemburg heeft als gastheer voor de editie van dit jaar veel initiatieven ontplooid om de
circulaire economie te promoten. Het programma Fit 4 Circularity is, net als de plannen
van de drie Belgische gewesten, een programma dat de circulaire economie in Luxemburg
moet bevorderen. Het biedt bedrijven niet enkel expertise aan bij het ontwerpen van hun
project, maar voorziet ook in opvolging, en vooral in subsidies, waarvan sommige tot 10.000
euro kunnen oplopen. Bedrijven die al actief zijn in de circulaire economie, bijvoorbeeld door
beter afvalmanagement, kunnen het label SuperDrecksKëscht® fir Betriber krijgen.
Tot slot is de cluster EcoInnovation er om bedrijven, of ze nu al zijn opgericht of net starten, te
helpen hun circulaire projecten uit te voeren door ze naar bepaalde subsidies toe te leiden of ze
technische vaardigheden aan te bieden. Dit soort initiatieven is genomen op het niveau van de
regering, waar er een strategische groep voor circulaire economie bestaat. Deze groep heeft
als belangrijkste taak het opzetten van een wettelijk kader dat is aangepast aan dit nieuwe
economische model.
Door de circulaire economie tijdens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016
tot een van zijn prioriteiten te maken, heeft Nederland laten zien dat het de ambitie heeft om op dit
gebied de Europese referentie te worden. En terecht, aangezien er tal van stimuli zijn om dat te doen. Zo
is er het RACE-programma (Realisation of Acceleration of a Circular Economy), dat tot doel heeft de circulaire
economie bij de verschillende marktpartijen onder de aandacht te brengen. Een van de belangrijkste maatregelen is
de oprichting van een hele wijk gewijd aan circulaire economie, die als een uithangbord dient voor innovatieve bedrijven. Maar de Nederlandse publiek-private samenwerking houdt daar niet op: het Green Deals programma stimuleert
bedrijven om de obstakels voor een duurzame economie te identificeren zodat de overheid de wetten kan aanpassen. Sinds 2011 zijn er meer dan 150 Green Deals rond milieu en economie geïmplementeerd26 . Vervolgens is het
programma A Circular Economy in the Netherlands by 2050 erop gericht het gedrag van producenten te veranderen
door o. a. het gebruik van duurzame grondstoffen en een efficiënter beheer van toeleveringsketens te stimuleren.

26 Financer l’innovation : l’enjeu des industriels du recyclage, Florence Roussel – 2014
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Conclusie
Het enthousiasme voor de circulaire economie is nog maar net begonnen: aangezien circulaire economie
banen schept en winst genereert, spreekt dit nieuwe economische model zowel bedrijven als overheden aan.
Het is gebaseerd op drie actieterreinen: het creëren van een nieuw economisch aanbod, meer verantwoord
consumeren en een beter afvalmanagement, zodat elk bedrijf naar beste vermogen kan bijdragen aan de
transitie naar een circulaire economie.
Europa zet sterk in op dit model van duurzame economie om zich op dit gebied als wereldleider te positioneren en is thans een van de belangrijkste publieke steunverstrekkers voor circulaire projecten. In België
worden subsidies toegekend op regionaal niveau. De drie regio’s hebben elk een actieplan opgesteld waarin
de doelstellingen zijn samengevat, gevolgd door een reeks initiatieven om deze doelstellingen te verwezenlijken. Sommige van die initiatieven voorzien onder meer in begeleiding en financiële steun aan bedrijven in
de vorm van aanbestedingen, bijstand of subsidies. De federale overheid promoot dan weer het concept bij
consumenten en bedrijfsleiders.
Hoewel zij beconcurreerd worden door aanbieders van verschillende soorten alternatieve financiering, blijven
banken op het vlak van particuliere financiering de belangrijkste investeerders. Hun klassieke financieringsinstrumenten zijn echter niet goed aangepast aan de nieuwe circulaire businessmodellen en ze proberen dit te
verhelpen door andere producten zoals leasing aan te bieden. De beoordelingscriteria voor financiële risico’
s, waarvan het toekennen van kredieten afhankelijk is, zijn ook onderdeel van interne strategische keuzes van
banken en zijn in dat opzicht vertrouwelijk. Banken zijn terughoudend om deze criteria openbaar te maken.
Nochtans zouden ondernemers hierdoor geïnformeerd kunnen worden over de garanties die moeten worden
gegeven om hun businessplan veilig te stellen.
Alternatieve financiering is momenteel niet in staat bankfinanciering te overtreffen omdat zij beperkt is tot
kleine projecten. Zij trekt momenteel geen grote middelen aan. Daarnaast is er een wettelijk kader dat niet
altijd is aangepast, wat het gebrek aan investeringen in circulaire projecten verklaart.
In Frankrijk lijkt de ontwikkeling van de circulaire economie dezelfde weg te volgen als in België. Hetzelfde
geldt voor Luxemburg, van wie België echter het idee van een keurmerk of certificering zou kunnen overnemen: een manier om bedrijven aan te moedigen en tegelijkertijd de consument te informeren. Van de buurlanden lijkt Nederland evenwel het land waar België het meeste van kan leren: circulaire wijken, green deals en
subsidies, het land heeft tal van ideeën om zijn bedrijven aan te moedigen in te zetten op circulaire economie.
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Aanbeveling
Het concept van circulaire economie blijft nog te veel beperkt tot de begrippen recyclage en hernieuwbare
energiebronnen. Vaak hebben “circulaire” ondernemingen een innoverend bedrijfsmodel, en er zijn niet altijd
rechtstreekse concurrenten. Het is voor hen dan ook moeilijk om hun bedrijvigheid met andere ondernemingen te vergelijken, meer bepaald om hun financieel plan te verdedigen. Ze hebben een specifieke cash-flow.
Deze ondernemingen hebben vaak nood aan een zeer grote basisinvestering, met een return on investment
(ROI) die slechts veel later komt dan bij een klassieke bedrijvigheid. De banksector staat er vaak huiverig tegenover om dit soort financiering te verlenen omdat het erg moeilijk is om de risico’s te evalueren. De sector
van de circulaire economie lijdt dan ook soms onder een negatief imago (een model dat weinig conventioneel
is, afwijkend van de normen, onbekend). Op dat punt treedt er een geleidelijke mentaliteitsverandering op:
men stelt vast dat de banken ondertussen al verschillende circulaire projecten financieren.
De overheid vormt een belangrijke hefboom om de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de circulaire economie. Ze stimuleert bedrijven om hernieuwbare energie te gebruiken of hun
afval te recyclen, maar er is weinig aandacht voor andere aspecten van de circulaire economie zoals industriële
symbiose, ecologisch ontwerp of de functionele economie. Dit zijn nochtans allemaal projecten waarvoor een
bedrijf belangstelling kan hebben indien het zich enigszins gesteund voelt – ook op financieel vlak - door de
overheid. En subsidies zullen, ongeacht het soort project dat wordt beoogd, niet voldoende zijn. Thans moeten regeringen op andere instrumenten inzetten zoals overheidsgaranties of groene overheidsopdrachten.
Hierdoor zou het risico over meerdere economische actoren kunnen worden gespreid, waardoor banken meer
geneigd zouden zijn om in deze nieuwe bedrijfsmodellen te investeren.
•

De casus van de groep Machiels is hier een goed voorbeeld van: zodra een overheidsinstelling
zich heeft gepositioneerd als toekomstige klant van de onderneming, zal KBC meer bereid zijn
om dit project te financieren.

De invoering van een clausule circulaire economie bij openbare aanbestedingen zou aanzienlijk kunnen bijdragen tot een omschakeling van de markt.
Ook is het belangrijk om experimentele projecten op te zetten om het ontwikkelingspotentieel van nieuwe
sectoren aan te tonen en project engineering te vergemakkelijken.
De fiscale regelingen ten gunste van de circulaire economie worden momenteel nog onvoldoende benut. De
kosten van negatieve externe effecten worden niet geïntegreerd in de producten van de lineaire economie,
en tegelijkertijd profiteren deze producten van schaalvoordelen. Daardoor liggen hun prijzen ook beduidend
lager dan die van de producten van de circulaire economie. Een stimulerend fiscaal beleid zou derhalve terughoudende bedrijven kunnen aanmoedigen om hun projecten op te zetten. Zo een beleid zou onder meer
kunnen bestaan uit de toepassing van een verlaagd btw-tarief.
Een financieel en fiscaal beleid is evenwel niet het enige wapen van de overheid, vooral omdat het beperkt is
binnen een economische context waarin de overheid haar tekort wil terugdringen en de groei wil stimuleren.
Het is aan haar om de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn voor een goede ontwikkeling van de circulaire economie en om de verschillende obstakels weg te nemen waarmee ondernemers geconfronteerd kunnen worden. Meer in het bijzonder is deze opdracht toevertrouwd aan de FOD Economie, die tot doel heeft
“de voorwaarden te scheppen voor een concurrerende, duurzame en evenwichtige werking van de markt voor
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goederen en diensten in België27 ”. Zij moet zodanig handelen dat in de boekhoudkundige regels de nadruk
wordt gelegd op internalisering van externe effecten en een beter beheer van de materiaalvoorraden, o.m.
door het stimuleren van een secundaire grondstoffenmarkt. De overheid kan ook wetten maken om producten langere garanties op te leggen en zo bedrijven te dwingen hun levensduur te verlengen.
Toch heeft steun de voorkeur boven dwang. En het hoeft niet per se om financiële steun te gaan. Door de
invoering van keurmerken en certificering op nationaal of zelfs Europees niveau zouden circulaire bedrijven
voor het voetlicht kunnen worden gebracht en tegelijkertijd consumenten worden begeleid naar duurzamere
aankopen. Dit systeem zou ook kunnen worden gebruikt om industriële symbiose aan te moedigen door de
invoering van een vergunningensysteem tussen bedrijven. Deze maatregelen zullen des te meer effect sorteren als ze op Europees niveau worden aangenomen.
In het algemeen kan de circulaire economie in Europa slechts tot bloei komen indien de samenwerking tussen
de lidstaten in de wetgevingssfeer duidelijk verbetert. Er is nu grote behoefte aan een uniform beleid inzake
belastingen en economische stimulansen voor afval- en materiaalbeheer28 . De technieken, criteria en normen
zijn momenteel niet geharmoniseerd tussen de Europese lidstaten.
Het zijn evenwel niet alleen de lidstaten die nog inspanningen moeten leveren om de over-gang naar de circulaire economie te vergemakkelijken, ook de financiële sector moet op-nieuw worden uitgedacht om verder te
gaan dan de eenvoudige berekening risico - rentabiliteit. Het gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod
bij financiering voor dit soort projecten vereist de invoering van nieuwe financiële screeninginstrumenten. Via
deze tools moet de rentabiliteit van deze nieuwe bedrijfsmodellen kunnen worden bepaald vanuit een langetermijnbenadering. De kennis van de bedrijfsmodellen en van de circulaire producten is essentieel om de mate
van circulariteit, de levensduur en de restwaarde van een product te kunnen evalueren, en om te evalueren
of het al dan niet op lange termijn de rentabiliteitscriteria zal blijven halen. Banken zullen daardoor beter in
staat zijn om voor elk bedrijfsmodel een financiering op maat aan te bieden. Zolang banken echter niet meer
communiceren over hun criteria voor de beoordeling van financiële risico’ s, zal het moeilijk zijn om hen aan
te moedigen hun inspanningen voort te zetten.
Het zou interessant zijn om te zien hoe dit rapport en de uitwisselingen die tijdens dit seminar hebben plaatsgevonden, veranderingen hebben teweeggebracht. Tijdens een tweede editie van het seminar –minstens een
jaar ertussen - zouden banken nader kunnen worden gevraagd naar hun beweegredenen en beoordelingscriteria. Ook zouden zij de vooruitgang en veranderingen in de producten die zij aan bedrijven aanbieden,
kunnen bespreken. Dit nieuwe seminar zou ook een gelegenheid zijn om de balans op te maken van de vooruitgang op wetgevingsgebied op het terrein van de circulaire economie op Europees, federaal en regionaal
niveau.

27 Missie, visie en waarden, FOD Economie – 2013
28 Circular Economy, Karel Van Acker – 2016 – blz. 29
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Bijlage: programma van het seminarie
van 6 juni 2017
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Verwelkoming van de deelnemers
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Welkomstwoord
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Fortis)
Bertrand Merckx, moderator van het seminarie en expert circulaire economie (EcoRes)
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Welkomstwoord
Jean-Marc Delporte, voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie

15.45u

Openingstoespraak
Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Economie

Keynotes
15.55u

“De economische uitdagingen van de circulaire economie”
Karel Van Acker, professor duurzaam materialenbeheer (KU Leuven), promotor-coördinator van het steunpunt circulaire economie voor de Vlaamse overheid
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“Omdenken & Financieren”
Leon Wijnands, global head Sustainability (ING)

Success stories
16.25u

“Belfius Lease & CHG Meridian”
Virginie Versavel, Sales Development manager (CHG Meridian)
Olivier Tombeur, Asset manager (Belfius Lease)

16.40u

“De rol van sociaal ondernemerschap in de circulaire economie: van sociale tewerkstelling, gezonde voeding tot milieuzorg”
Francis Mertens, financieel directeur (Vzw Ateljee)
Mikael Gillekens, manager Sociaal Ondernemen (BNP Paribas Fortis)

16.55u

“Hoe circulaire concepten versneld implementeren dankzij financiële innovatie?
“Eazy” – een praktijkcase gepresenteerd door Econocom & Aerocat”
Hilde Janssens, Marketing & Communications director (Econocom Belux)
Christian Levie, Deputy director (Econocom Lease)

17.10u

“Stortplaatsen als voorraadkamers van grondstoffen, energie en ruimte: uitdagingen
voor de duurzame realisatie van het Closing the Circle project.”
Yves Tielemans, Business Unit manager Closing the Circle (Group Machiels)
Bert Derudder, Senior manager Specialized Finance (KBC)

17.25u

Pauze

17.45u

“La finance solidaire pour financer les start-up innovantes”
Pauline Omnes, directrice Communication et Sales Manager (Tale Me)
Bernard Horenbeek, directeur général (Crédal, l’argent solidaire)
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Discussiepanel
18.00u

“Je réussis mon projet circulaire ! Quels sont mes outils financiers pour réussir ?” discussion
modérée par Bertrand Merckx, expert en économie circulaire (EcoRes), avec :
UCM - Yann Duccatteuw, conseiller environnement
VOKA - Stijn Decock, économiste
ING Lease - Filip Indigne, commercial director
Triodos Bank - William Barrault, Relationship manager   
impulse.brussels - Patricia Foscolo, responsable Pôle GreenTech
Vlaanderen Circulair - Philip Marynissen, facilitator Circular Economy
SRIW (programme NEXT Circular Economy) - Francine Turck, Investment manager

19.00u

Vragen

19.10u

Slottoespraak
Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

19.20u

Cocktail & networking

Andere voorbeelden van Belgische success stories
(niet aanwezig tijdens het seminarie)

Do-eat
Produceert schaaltjes die men samen met de inhoud kan opeten. De schaaltjes worden gemaakt op basis van
aardappelen en water, een oplossing die gezond is en die geen afval voortbrengt.

Derbigum
Is actief op het gebied van duurzaam bouwen en energiebeheer. De onderneming biedt aan eigenaars van
gebouwen oplossingen aan om energie te besparen, om hun CO2-voetafdruk te verminderen en de duurzaamheid van hun dakbedekking te vergroten. Derbigum vervaardigt dakbedekkingen die bestaan uit hernieuwbare grondstoffen. De levensduur van de dakbedekkingen bedraagt minstens 40 jaar29.

Package Free Shops
Op het vlak van afvalpreventie zag men in België het ontstaan van verpakkingsvrije winkels. De klanten van
deze winkels brengen hun eigen verpakking mee, waardoor de productie van overbodige verpakking vermeden wordt. Bovendien koopt de consument enkel wat hij nodig heeft, want er is een ruim gamma producten
in bulk verkrijgbaar, zodat er ook minder verspild wordt!

Permafungi
Permafungi is een onderneming van de sociale economie die zowel maatschappelijk als economisch en ecologisch bewust actief is. Het bedrijf kweekt champignons (oesterzwammen) op koffiedik en biedt ook kits aan
om thuis zelf champignons te kweken. Permafungi pleit voor het benutten van afval (koffiedik), schept duurzame arbeidsplaatsen, ontwikkelt een lokale economie, leidt laaggeschoold personeel op.

29 Bevestigd door een wetenschappelijk rapport van de British Board of Agrement (BBA)
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Meer informatie …
Circulariteitsindicator
De MCI (material circularity indicator) werd ontwikkeld door de Ellen Mac Arthur Foundation (in samenwerking met Granta en LIFE). De MCI meet de prestatie van een product op het vlak van circulariteit. Hij schommelt tussen 0 (weinig circulair product) en 1 (zeer circulair) en wordt berekend op basis van de hoeveelheid
nieuw, gerecycleerd of hergebruikt materiaal, de gebruiksduur van het product en de recyclagegraad op het
einde van de levensduur, enzovoort30.

Ecodesign-indicator
Aan de hand van de Ecolizer kunnen on-dernemingen de milieu-impact van hun producten berekenen. Alle
milieueffecten van een materiaal in de verschillende fases van zijn levenscyclus (productie, verwerking, eindfase) worden samengebracht in één score31.

30 L’économie circulaire dotée d’un outil de mesure, L. Gravis – 2015.
31 Un outil pratique et performant pour améliorer la qualité environnementale de votre produit ! eco-conception.be.
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