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BELGIË, DE CIRCULAIRE HUB VAN EUROPA

We leven in onzekere tijden. Wat niet zo lang geleden nog onmogelijk 
leek, is dat vandaag niet meer. Grondstoffen worden schaars, de 
energiebevoorradingszekerheid wankelt, loonkosten en energieprijzen swingen 
de pan uit, … Met die nieuwe realiteit worden onze ondernemingen dag in dag 
uit geconfronteerd. De nood voor een robuust en duurzaam economisch model 
om al die complexe uitdagingen aan te gaan, was nog nooit zo groot. Een circulair 
businessmodel biedt hier soelaas. Een bedrijf dat circulair onderneemt, versterkt 
immers zijn energieonafhankelijkheid, materialenefficiëntie, employer brand en 
concurrentiekracht.

De circulaire economie vormt dan ook essentieel 
luik van VBO’s ‘Horizon België 2030 - Toekomstvisie 
voor een beter België’. Willen we de toekomst en 
de welvaart van ons land veiligstellen, dan moeten 

we een versnelling hoger schakelen om de impact van de circulaire transitie 
optimaal te bewerkstelligen. In mei 2021 publiceerde het VBO samen met zijn 
leden-sectorfederaties zijn ‘Visie Circulaire Economie 2030’. Met een duidelijk en 
ambitieus gemeenschappelijk doel: tegen 2030 koploper zijn in de circulaire 
economie. 

Waar staan we anno 2022? Dit voortgangsrapport brengt – voor het eerst in ons 
land trouwens – een totaalbeeld van de stand van zaken van de circulaire economie 
in België. Aan de hand van duidelijk omschreven en complementaire kwalitatieve 
en kwantitatieve indicatoren stellen we een dashboard op, op basis waarvan 
we de evolutie en vooruitgang in ons land in kaart brengen. En de complexe 
circulaire realiteit tastbaar maken. Dit eerste rapport, dat we samen met circulair 
expert Möbius ontwikkelden, toont dat we vandaag sterk staan in recyclage en 
in circulair materiaalgebruik. Maar nog belangrijker: het toont ook aan waar we 
nog een tandje moeten bijsteken om ons land als een volwaardige circulaire hub 
op de Europese kaart te zetten. Ten slotte definiëren we in het rapport ook een 
reeks aanbevelingen onder meer richting een beter ondersteunend (wetgevend) 
kader.

Er is nog werk aan de winkel om die ambitie waar te maken. Bovendien 
veranderen de economische en maatschappelijke context voortdurend. Daarom 
is dit dashboard een ‘levend’ gebeuren dat we blijven bijsturen en optimaliseren 
in functie van de nieuwe werkelijkheid. 

Onze boodschap is alvast duidelijk: afwachten is geen optie. Het momentum is 
daar om de circulaire transitie te versnellen. Als grootste werkgeversorganisatie 
van het land is het onze missie om samen met onze leden-sectorfederaties de 
circulaire economie als norm uit te rollen en zo als land een voortrekkersrol te 
spelen inzake circulaire knowhow en circulair innovatievermogen. 

Pieter Timmermans    Vanessa Biebel
CEO VBO-FEB     COO & Executive Manager CC  
      Sustainability & Circulaire economie
      VBO-FEB
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https://www.vbo-feb.be/publicaties/horizon-belgie-2030--toekomstvisie-voor-een-beter-belgie_2022-05-03/#:~:text=Samen%20met%20zijn%20leden%2Dsectorfederaties,aangenaam%20werken%20en%20leven%20is.
https://www.vbo-feb.be/publicaties/horizon-belgie-2030--toekomstvisie-voor-een-beter-belgie_2022-05-03/#:~:text=Samen%20met%20zijn%20leden%2Dsectorfederaties,aangenaam%20werken%20en%20leven%20is.
https://www.vbo.be/publicaties/circulaire-economie--visie-2030-voor-belgie/
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EXECUTIVE 
SUMMARY

Samen met de leden-sectorfederaties heeft het 
VBO in 2021 zijn ‘Visie Circulaire Economie 2030’ 
gelanceerd. De vooropgestelde doelstelling is 
ambitieus en duidelijk: tegen 2030 en binnen een 
Europees kader, de positie van de Belgische 
industrie als leider in de circulaire economie 
verwezenlijken en consolideren. De visie omvat 
5 ambities.

Een van de acties uit de visietekst is de opvolging 
van de evolutie van de circulaire economie in 
België. Voor het eerst, presenteren we een 
totaalbeeld van de stand van zaken van de 
circulaire economie in België. 
 
In deze studie is een dashboard ontwikkeld om 
de vooruitgang van de vijf circulaire ambities 
uit de visietekst op te volgen, gebruik makend 
van bestaande indicatoren. Voor het dashboard 
is het Europese monitoringsframework voor 
circulaire economie uitgebreid en verfijnd met 
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren die 
toelaten om de complexere circulaire realiteit 
te vatten (minder focus op afval). Aan de 
hand van dit dashboard zal tweejaarlijks een 
vooruitgangsrapport worden opgemaakt. 
Voorliggend eerste vooruitgangsrapport is te 
beschouwen als een nulmeting, met 2020 als 

Vijf circulaire ambities 
(bron: VBO, Visie Circulaire Economie 2030)
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referentiejaar. Indien beschikbaar zijn ook de 
cijfers voor 2016 en 2018 meegenomen om al 
bepaalde evoluties te kunnen identificeren. 

Hieronder is een overzicht opgenomen van 
de indicatoren die zijn weerhouden voor 

het dashboard, alsook hun betekenis. Dit 
dashboard zal in de toekomst verder aangevuld 
kunnen worden om ons in staat te stellen om 
de evoluties in de realisatie van de ambities op 
te volgen.

  INDICATOR  BESCHRIJVING INDICATOR

AMBITIE 1: DE BESCHIKBAARHEID VAN MATERIALEN 
MAXIMALISEREN

Domestic Material Consumption (DMC) 
(Megaton - Mton)

DMC beschrijft hoeveel materialen de 
Belgische economie netto verbruikt (fysieke 
export niet meegenomen)

Direct Material Input (DMI) (Mton) DMI beschrijft het totale materiaalverbruik 
door Belgische bedrijven en huishoudens 
(DMI = DMC + Export)

Aandeel biomassa binnen DMC (%) Aandeel biomassa binnen DMC

Productie hernieuwbare biomassa Nog geen concrete indicator geformuleerd 
in afwachting van de resultaten van twee 
lopende studies

Recyclagegraad afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA) (%)

De recyclagegraad voor afgedankt elektrische 
en elektronische apparatuur  wordt berekend 
door het 'inzamelingspercentage' te 
vermenigvuldigen met het 'hergebruik- en 
recyclingpercentage' 

Inzet alternatieve grondstoffen ter 
vervanging van primaire delfstoffen (%)

Nog geen concrete indicator geformuleerd in 
afwachting van resultaten lopende studie

AMBITIE 2: KOPLOPER ZIJN IN CIRCULAIR ONTWERP EN 
PRODUCTIE

Resource Productivity (euro/kg) Ratio tussen het bruto binnenlands product 
(bbp) en de DMC (zie hoger)

Afvalproductie (exclusief grote minerale 
afvalstoffen) per bbp-eenheid  (kg/duizend 
euro)

Afvalproductie per bbp eenheid. De grote 
minerale afvalstoffen zijn uitgesloten om 
te  vermijden dat trends in de productie van 
afval kunnen worden overstemd door grote 
schommelingen in de productie van afval in 
de sector van de winning en verwerking van 
mineralen (o.a. bouw- en ontginningssector). 

Voedselverlies (ton) EU-landen hebben de verplichting om tegen 
2020 te rapporteren over voedselverlies.  Op 
het moment van opmaak van voorliggend 
rapport waren de resultaten van de EU-landen 
nog niet gepubliceerd. 
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  INDICATOR  BESCHRIJVING INDICATOR

AMBITIE 3: KOPLOPER ZIJN IN CIRCULAIRE 
GEBRUIKSMODELLEN

Aandeel herbruikbare verpakkingen binnen 
bedrijfsmatige verpakkingen (%)

Verhouding herbruikbare verpakkingen 
binnen bedrijfsmatige verpakkingen

Hergebruik via hergebruikscentra (kg/capita) Hoevelheid goederen die een tweede leven 
krijgen via hergebruikscentra

Tewerkstelling in circulaire economie (%) Tewerkstelling binnen circulaire economie, 
op basis van de methodologie van Circle 
Economy

AMBITIE 4: KOPLOPER ZIJN IN HET HOOGWAARDIG 
TERUGWINNEN VAN MATERIALEN

Circular material use rate (%) Ratio tussen het circulair materiaalgebruik en 
het totaal materiaalgebruik

Recyclagegraad afval, exclusief grote minerale 
afvalstromen  (%)

Ratio tussen de hoeveelheid gerecycleerd 
afval en de totale hoeveelheid behandeld 
afval

Hoeveelheid niet-selectief ingezameld afval 
bij bedrijven (kton)

Hoeveelheid niet-selectief ingezameld afval 
bij bedrijven

Hoeveelheid afval dat gestort wordt (Kiloton 
- kton)

Hoeveelheid afval van economische 
activiteiten en van huishoudens dat gestort 
wordt

AMBITIE 5: STERK ZIJN IN HET GEBRUIKEN VAN 
ENABLERS VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Green public procurement (%) Indicator is in ontwikkeling door Eurostat

Het materiaalverbruik van de Belgische 
economie bleef eerder stabiel over de 
periode 2016-2020 en dit zowel wanneer we 
naar het materiaalverbruik voor binnenlands 
gebruik kijken, als wanneer we bijkomend het 
materiaalverbruik voor de export meenemen. 
De hoeveelheid afval die de Belgische economie 
per eenheid bbp ligt over deze periode relatief 
hoog in vergelijking met de buurlanden. Om een 
vergelijking tussen landen mogelijk te maken 
zou echter in detail naar de structuur van het 
economisch weefsel moeten worden gekeken 
(een meer materiaalintensieve economie zal 

meer afval creëren), wat geen deel uitmaakte 
van deze studie. België is reeds lang actief op 
het vlak van gescheiden inzameling en recyclage 
van afval. Dit heeft aanleiding gegeven tot een 
recyclagegraad voor afval die tot de Europese 
top behoort. De Belgische economie zet ook 
relatief veel secundaire grondstoffen in, in 
vergelijking met de andere EU-lidstaten, om 
aan de materiaalnoden van de economie te 
voldoen. 

Bij de uitvoering van de studie is vastgesteld dat 
het bijzonder moeilijk is om, met uitzondering 
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van de recyclagecijfers, eenduidige indicatoren 
te vinden die direct gelinkt zijn aan circulaire 
economie en die toelaten om de impact 
en progressie ervan op te volgen. We zijn 
er ons van bewust dat het voorgestelde 
dashboard niet toelaat om alle aspecten van 
circulaire economie mee te nemen. Er zijn 
verschillende studies geïdentificeerd waarvan 
verwacht wordt dat ze zullen bijdragen tot het 
vervolledigen van het dashboard en de dataset 
(inzet primaire delfstoffen, voedselverlies, 
green public procurement … ) tegen de 
herneming van de studie in 2024. 

Verschillende deelaspecten van circulaire 
economie kunnen vandaag slechts kwalitatief 
worden opgevolgd, via enquêtes bij Belgische 
bedrijven (bv. inzet deel- en as-a-service 
modellen, circulair ontwerp …).  In voorliggende 
studie zijn verschillende eenmalige 
ondernemingsenquêtes beschreven, in 
opdracht van diverse organisaties. Geen van 
deze enquêtes laat toe om representatieve 
conclusies te trekken voor het Belgische 
bedrijfsleven. 

De visietekst van het VBO omschrijft een aantal 
voorwaarden om succesvol de transitie naar 
een circulaire economie te kunnen maken. Voor 
elk van deze voorwaarden is in deze studie 
afgetoetst in welke mate de tekst van het 
Federaal actieplan circulaire economie 2021-
2024 hier aandacht aan besteedt. 

Op basis van de vaststelling van deze studie, 
en rekening houdend met het feit dat voorzien 
is om tweejaarlijks een update van het 
vooruitgangsrapport op te maken zijn volgende 
aanbevelingen geformuleerd:

• Het is aangeraden om bij de herneming van 
het vooruitgangsrapport in 2024 en later, 
rekening te houden met recente studies 
die toelaten om de indicator- en dataset te 
vervolledigen; 

• Een meer gedetailleerde analyse van 
bepaalde indicatoren, en de wijze waarop 
het aanwezige economische weefsel het 
resultaat ervan beïnvloedt, zal meer inzicht 
geven in wat nodig is om de circulaire 
ambities te realiseren;

• Een meer gestructureerde enquêtering naar 
bedrijven en consumenten rond circulaire 
economie, in opdracht van verschillende 
Belgische instanties en bedrijfsorganisaties, 
zal toelaten om representatieve conclusies 
te trekken voor het Belgische bedrijfsleven. 

Tot slot legt elke federatie uiteraard zijn eigen 
sectorspecifieke accenten in de transitie naar 
circulaire economie. Dit rapport bevat een 
update van specifieke sectorale initiatieven 
door de leden-sectorfederaties van het VBO.

Via de opmaak van een vooruitgangsrapport 
wil het VBO aangeven wat nodig is om de 
transitie naar een circulaire economie verder te 
stimuleren. Voorliggend rapport formuleert 
voor het eerst een monitoringskader voor 
en een stand van zaken van circulaire 
economie in België. De komende jaren 
zullen beide verder evolueren, met als doel 
meer inzicht geven in wat nodig is om als 
Belgische economie verder te evolueren 
naar het koploperschap inzake circulaire 
economie, in lijn met de visie en ambitie van 
het VBO. 
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Het circulair economisch model is een van de 
sleutels tot een welvarende economie met 
langetermijnperspectieven. Door het beschermen 
van de (beschikbaarheid aan) grondstoffen 
waarop onze economie is gestoeld, kunnen 
we onze toekomst veiligstellen. De circulaire 
economie maakt de ontwikkeling mogelijk van 
een veerkrachtige economie die op lange termijn 
kan blijven functioneren en aan de behoeften 
voldoen.

Om concreet richting te geven aan hun 
gezamenlijke duurzame ambities hebben het 
VBO en zijn leden-sectorfederaties, in 2021 de 
Visie Circulaire Economie 2030 gepubliceerd. Dit 
document beschrijft een gedeelde terminologie, 
visie en ambities. Daarnaast gaat de visietekst 
in op de noodzakelijke beleidsomkadering om 
de Belgische economie te laten evolueren naar 
een circulair model en omvat het concrete acties 
noodzakelijk voor de verwezenlijking van de visie. 

Zoals voorzien was in het actieplan van de 
visietekst is een vooruitgangsrapport opgemaakt 
om een eerste stand van zaken op te maken van 
circulaire economie in het Belgische bedrijfsleven, 
gebruik makend van een evenwichtige set aan 
indicatoren. 

1.1 VISIE CIRCULAIRE 
ECONOMIE 

Om de voortgang van circulaire econome te 
kunnen opvolgen is het essentieel om een 
gedeelde en gedragen terminologie te hanteren. 
Bij de opmaak van dit rapport is vertrokken 
van de definitie van circulaire economie die is 
opgenomen in de tekst van de Visie 2030.

INLEIDING1.
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Voor biomassa en niet-bio-massastromen 
worden meestal verschillende modellen naar 
voor geschoven, zoals onderstaand model van 
Moerman en Lansink (Figuur 1). Deze modellen 
rangschikken de gewenste ‘einde leven’-
verwerking van het afval na de gebruiksfase, 
waarin de hoogste ladder de meest gunstige is.

Onze Visie 2030 is als volgt:

Tegen 2030 en binnen een Europees kader, 
de positie van de Belgische industrie als leider 
in de circulaire economie verwezenlijken en 
consolideren.

In een circulaire economie worden de economische en maatschappelijke waarde van 
producten, materialen en hulpbronnen in de maatschappij zo lang mogelijk, op een zo 
hoog mogelijk niveau en op duurzame wijze behouden.

• Dat betekent het slim ontwerpen van producten en diensten om zo het efficiënt 
en langdurig gebruik van materialen in productie en consumptie te verhogen. 

• Afvalstromen worden gebruikt voor de productie van materialen en 
energiedragers zodat de inzet van primaire grondstoffen (materialen en energie) 
kan worden vermeden. Zo wordt de milieu-impact beperkt, de afvalproductie 
gereduceerd, en door ecodesign van nieuwe producten het risico op blootstelling 
aan de meest gevaarlijke stoffen in alle fases van de levenscyclus verder beperkt. 

• Tevens worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld en nieuwe waardeketens 
georganiseerd.

Figuur 1 - Ladders van Moerman en Lansink (bron: VBO, Visie Circulaire Economie 2030)
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Deze visie is expliciet gekaderd binnen de 
volgende principes:

• Sustainable Development Goals (SDG’s)
• Leaving no one behind

Het is de taak van de economische actoren 
om maximale toegevoegde waarde te creëren 
voor een duurzame samenleving en dat binnen 
de planetaire, ecologische grenzen. Circulaire 
economie is hierbij als de juiste hefboom 
beschouwd om dit te realiseren:

• Efficiënt gebruik van materialen en 
alternatieve brandstoffen kan een 
competitief voordeel betekenen voor 
onze bedrijven en zo de aantrekkelijkheid 
verhogen voor nieuwe investeringen in 
België;

• Circulaire strategieën kunnen onze 
afhankelijkheid van import van materialen 
en fossiele brandstoffen helpen beperken 
en onze economie weerbaarder maken.

• Als bedrijven inzetten op circulaire 
strategieën kunnen ze nieuwe 
opportuniteiten creëren voor mensen 
met verschillende opleidingsniveaus en 
-achtergronden.

Tot slot kan de visie enkel verwezenlijkt 
worden als sterk wordt ingezet op innovatie. 
De voorsprong die België heeft in verschillende 
sectoren moet verder worden uitgebouwd en 
worden vertaald naar concrete investeringen 
en nieuwe (opgeschaalde) activiteiten. We 
moeten bovendien rekening houden met het 
feit dat België een open economie is. Door zijn 
ligging, zijn geschiedenis en de kwaliteit van de 
producten en diensten van zijn ondernemingen, 
is België sterk geïntegreerd in de wereldwijde 
waardeketens. Daarom is een vrij, eerlijk en 
gereglementeerd handelssysteem (free, fair 
and rules-based global trade) vereist dat de 
circulaire economie ondersteunt.

Voor het verwezenlijken van de visie rond 
circulaire economie tegen 2030 zijn 5 ambities 
geformuleerd. Deze ambities zullen het kader 
vormen voor de opmaak van de stand van zaken 
van circulaire economie in België en worden in 
Hoofdstuk 2 in meer detail besproken.

5 
AMBITIES

Figuur 2 - Vijf circulaire ambities (bron: VBO, Visie Circulaire Economie 2030)
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1.2 AANPAK 
VOORUITGANGSRAPPORT

Belgische ondernemingen uit verschillende 
sectoren spelen al jaren een voortrekkersrol in 
de transitie naar een circulaire economie. Met 
uitzondering van recyclagecijfers, is het echter 
bijzonder moeilijk om indicatoren te vinden die 
direct gelinkt zijn aan circulaire economie en 
die toelaten om de impact en progressie ervan 
op te volgen.

In het kader van deze opdracht is aan Möbius 
gevraagd om een dashboard te ontwikkelen, 
op basis van bestaande indicatoren, dat toelaat 
om een beeld te vormen van de stand van 
zaken van circulaire economie in het Belgische 
bedrijfsleven. Omdat elke indicator slechts een 
deelaspect van circulaire economie belicht zal 
sowieso een set aan indicatoren vereist zijn om 
tot een zinvol beeld en tot relevante conclusies 
te kunnen komen. Om deze reden dient het 
cijfermateriaal ook voorzien te worden van 
de nodige nuancering. Waar lacunes worden 
vastgesteld in de beschikbare indicatoren, 
zullen pistes geformuleerd worden die in de 
toekomst verder kunnen ontwikkeld worden. 

Zoals opgenomen in de visietekst is het de 
bedoeling dat er tweejaarlijks, op basis van het 

voormeld dashboard, een vooruitgangsrapport 
wordt opgemaakt dat aangeeft wat de 
stand van zaken is van circulaire economie 
in België en welke initiatieven nodig zijn 
om de transitie te stimuleren. Omdat de 
rapportering herhaalbaar moet zijn, wordt 
bij de opmaak van het dashboard prioritair 
gewerkt met bronnen die periodiek geüpdatet 
worden. Vermits voorliggend rapport het 
eerste vooruitgangsrapport betreft, is het te 
beschouwen als een nulmeting.

Voor de opmaak van het dashboard is 
vertrokken vanuit de circulaire visie en 
ambities die door het VBO en zijn leden-
sectorfederaties zijn geformuleerd. Voor elke 
ambitie zijn indicatoren gezocht die deze 
mee kunnen onderbouwen. Er is in eerste 
instantie vertrokken vanuit het Europese 
monitoringsframework met de 10 Eurostat 
indicatoren, die door de Europese Commissie 
gebruikt worden om de vooruitgang van 
circulariteit te meten. Omdat deze indicatoren 
de complexere realiteit niet volledig reflecteren 
(o.a. door van hun sterke focus op afval) is dit 
framework uitgebreid en verfijnd met andere 
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. 
De opbouw van het dashboard is beschreven 
onder Hoofdstuk 2.
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Het dashboard en het vooruitgangsrapport 
hebben als doel een beeld te geven van 
de circulaire economie voor de Belgische 
economie. Deze stand van zaken, op basis van 
het ontwikkelde dashboard, is opgenomen 
onder Hoofdstuk 3. Ter aanvulling van de 
kwantitatieve en kwalitatieve data die 
beschikbaar waren, is in het kader van deze 
studie een ondernemingsenquête gelanceerd. 
Deze vragenlijst werd volledig beantwoord 
door 69 ondernemingen uit diverse sectoren, 
van uiteenlopende bedrijfsgrootte en met 
een sterk verschillende maturiteit op vlak van 
circulaire economie. Meer informatie over 
deze ondernemingsenquête is opgenomen in 
Bijlage 1.

Daarnaast is in Hoofdstuk 4 een analyse 
opgenomen van de mate waarin het Federaal 
actieplan voor een circulaire economie (2021-
2024) tegemoet komt aan de voorwaarden 

tot succes voor de realisatie van circulaire 
economie, zoals opgenomen in de Visie 
Circulaire Economie 2030 van het VBO. 
In Hoofdstuk 5 zijn enkele aanbevelingen 
opgenomen voor de verdere opvolging van 
circulaire economie in België.

Tot slot legt elke werkgeversorganisatie haar 
eigen, strategische klemtonen. Hoofdstuk 6 
omvat een update van de toelichtingen van de 
leden-sectorfederaties van het VBO omtrent 
(sector)specifieke initiatieven en resultaten na 
de lancering van de visietekst.

Figuur 3 - Eurostat Circular Economy Monitoring Framework (Europese Commissie)



Vooruitgangsrapport Circulaire Economie in België 2022 15

 DASHBOARD2.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 
kwantitatieve indicatoren die zijn geselecteerd om, per 
ambitie, een stand van zaken te kunnen opmaken van 
de circulaire economie in België.

Verder is per ambitie in detail beschreven welke 
indicatoren zijn geselecteerd, hun betekenis en 
toepassingsgebied, en eventuele lacunes die in de 
toekomst verder ontwikkeld kunnen worden om het 
beeld van circulaire economie binnen de Belgische 
ondernemingen te vervolledigen.

AMBITIE 1: DE BESCHIKBAARHEID VAN MATERIALEN 
MAXIMALISEREN
I1 Domestic Material Consumption (DMC) (Mton)
I2 Direct Material Input (DMI) (Mton)
I3 Aandeel biomassa binnen DMC (%)
I4 Productie hernieuwbare biomassa
I5 Recyclagegraad AEEA (%)
I6 Inzet alternatieve grondstoffen ter vervanging van 

primaire delfstoffen (%)

AMBITIE 2: KOPLOPER ZIJN IN CIRCULAIR ONTWERP EN 
PRODUCTIE
I7 Resource Productivity (euro/kg)
I8 Afvalproductie (exclusief grote minerale 

afvalstoffen) per bbp-eenheid (kg/duizend euro)
I9 Voedselverlies (ton)

AMBITIE 3: KOPLOPER ZIJN IN CIRCULAIRE 
GEBRUIKSMODELLEN
I10 Aandeel herbruikbare verpakkingen binnen 

bedrijfsmatige verpakkingen (%)
I11 Hergebruik via hergebruikscentra (Vlaanderen- 

HERW!N) (kg/capita)
I12 Tewerkstelling in circulaire economie (%)

AMBITIE 4: KOPLOPER ZIJN IN HET HOOGWAARDIG 
TERUGWINNEN VAN MATERIALEN
I13 Circular material use rate (%) 
I14 Recyclagegraad afval, exclusief grote minerale 

afvalstromen (%)
I15 Hoeveelheid niet-selectief ingezameld afval bij 

bedrijven (kton)
I16 Hoeveelheid afval dat gestort wordt (kton)

AMBITIE 5: STERK ZIJN IN HET GEBRUIKEN VAN ENABLERS 
VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE
I17 Green public procurement (%)

Figuur 4 - Overzicht indicatoren opgenomen in het dashboard
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Zelfs in een volwaardige 
circulaire economie zullen 

we nood blijven hebben aan 
tal van materialen. Het is van 

vitaal belang dat we zorgzaam 
omspringen met zowel de primaire als 

de secundaire materialen en ze optimaal 
inzetten doorheen de waardeketen.

Een deel van de oplossing ligt in het gebruik van 
materialen van hernieuwbare oorsprong. Ook 
voor deze materialen, die op zich al afkomstig 
kunnen zijn van secundaire materialen, moet 
volop worden ingezet op recyclage, om de 
grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te 
houden. Daarnaast moeten de noodzakelijke 
materialen op een economisch rendabele 
manier beschikbaar zijn en technisch inzetbaar 
zijn om de weerbaarheid van onze economie en 
samenleving te verzekeren.

Hoewel de inzet van primaire en secundaire 
materialen sterk gekoppeld is, is de  
terugwinning van secundaire materialen 
opgenomen onder de vierde ambitie ‘koploper 
zijn in het hoogwaardig terugwinnen van 
materialen’ (zie 2.4). Onder ambitie 1 ligt 
de focus op het maximaliseren van de 
beschikbaarheid van materialen, bijvoorbeeld 
via duurzame winning van primaire materialen.

In de tabel hieronder wordt een overzicht 
gegeven van de indicatoren die geïdentificeerd 
zijn voor het opvolgen van ambitie 1. Deze 
indicatoren zijn verder in detail besproken. 
Hiervoor zijn ze opgedeeld in 3 groepen, nl. 
(1) Opvolging materiaalverbruik, (2) Opvolging 
inzet hernieuwbare materialen en (3) Opvolging 
efficiëntie inzet beschikbare grondstoffen.

NR. INDICATOR GROEP EENHEID BESCHIKBARE DATA

I1 Domestic Material 
Consumption (DMC)

Opvolging 
materiaalverbruik

Mton en Ton/
capita

Data jaarlijks gepubliceerd via Eurostat. 
Laatste data van 2020.

I2 Direct Material Input (DMI)
Mton en Ton/

capita
Data jaarlijks gepubliceerd via Eurostat. 
Laatste data van 2020.

I3
Aandeel biomassa 
in Binnenlands 
Materiaalverbruik (DMC) Opvolging inzet 

hernieuwbare 
materialen

%
Data jaarlijks gepubliceerd via Eurostat. 
Laatste data van 2020.

I4 Productie hernieuwbare 
biomassa

Indicator in ontwikkeling.

I5
Recyclagegraad 
afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur Opvolging efficiëntie 

inzet beschikbare 
grondstoffen

%
Data jaarlijks gepubliceerd via Eurostat. 
Laatste data van 2018.

I6
Inzet alternatieve 
grondstoffen ter 
vervanging van primaire 
delfstoffen

Data voorlopig ontoereikend om stand 
van zaken te geven voor België.

AMBITIE 

1
2.1 DE BESCHIKBAARHEID VAN 
MATERIALEN MAXIMALISEREN
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2.1.1 OPVOLGING 
MATERIAALVERBRUIK

Deze groep van indicatoren kijkt naar de 
materiaalbehoefte van het economisch 
systeem. Dit is relevant omdat in een circulaire 
economie de materiaalconsumptie daalt. Om 
in de materiaalbehoefte te voorzien maakt de 
Belgische economie gebruik van materialen die 
in België worden ontgonnen of gerecupereerd, 
aangevuld met geïmporteerde materialen. 
Met deze materialen creëert onze economie 

dan weer producten voor binnenlands 
verbruik of voor export. Er bestaan heel wat 
indicatoren die elk een deel beschrijven van het 
materiaalverbruik van een economie (zie Figuur 
5). Met het oog op de ontwikkeling van een 
beknopt dashboard, dat ook een internationale 
vergelijking toelaat, zijn volgende indicatoren 
geselecteerd: Domestic Material Consumption 
(DMC) en Direct Material Input (DMI). Deze 
indicatoren worden hieronder in detail 
besproken.

Figuur 5 - Overzicht indicatoren materiaalverbruik voor de gehele economie (bron: OVAM op basis van Eurostat, 2018)



Domestic Material Consumption 
(DMC) is een veelgebruikte 
indicator in (inter)nationale studies1  
en kijkt naar het binnenlands 
materiaalverbruik. Deze indicator is 
daarnaast ook een belangrijke maat 
voor de toekomstige hoeveelheid 
afval en emissies, aangezien alle 
geconsumeerde materialen daar 
vroeg of laat in worden omgezet.

De DMC wordt berekend op basis van 
de binnenlandse ontginning, waarbij 
de invoer wordt opgeteld en waarvan 
de uitvoer wordt afgetrokken. De 
materialen die binnen België worden 
verbruikt met als doel export naar 
het buitenland worden dus niet 
meegenomen in deze indicator. Die 
export kan zowel gebeuren in de 
vorm van materialen, halffabrikaten 

1 De indicator maakt deel uit van de set aan indicatoren die het Federaal Planbureau gebruikt voor de opvolging van duurzame ontwikkeling 
en de CE Monitor die is ontwikkeld door het Vlaamse Steunpunt Circulaire Economie. Daarnaast maakt de indicator deel uit van de 10 
indicatoren die Frankrijk naar voor schuift voor de opvolging van circulaire economie.

en afgewerkte producten. De 
indicator kijkt naar volgende 
materiaalstromen: biomassa, 
metaalertsen, niet-metaalhoudende 
mineralen fossiele brandstoffen en 
twee restcategorieën (over afval en 
andere producten die 1 tot 2% van 
het totaal uitmaken).

De DMC houdt rekening met de 
grondstoffen vervat in de afgewerkte 
en half afgewerkte goederen in 
België ingevoerd of door België 
uitgevoerd, maar die grondstoffen 
worden enkel meegerekend in de 
materiaalcategorie waaruit het 
product in hoofdzaak bestaat.

De DMC kan zowel in ton als in 
ton/capita worden uitgedrukt.

De Direct Material Input of DMI 
kijkt naar de materiaalinzet door 
de economie. De indicator wordt 
berekend door de som te nemen 
van de materialen die binnen 
België worden ontgonnen, de 
binnenlandse oogsten van biomassa 
en van de geïmporteerde materialen 
voor productie en consumptie. 

Op die manier beschrijft de DMI alle 
materialen die fysiek het economisch 
systeem binnenkomen, d.w.z. 
alle materialen met economische 
waarde die beschikbaar zijn voor het 
binnenlandse productiesysteem.

De DMI maakt geen onderscheid 
naar de bestemming van de 
ingevoerde materialen. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen 
de invoer als input in de productie 
voor binnenlandse consumptie 
of als input in de productie voor 
buitenlandse consumptie. Terwijl 
de DMC (zie boven) geen rekening 
houdt met de materialen die binnen 
België worden verbruikt met als doel 
export naar het buitenland, doet de 
DMI dit dus wel.

De DMI kan zowel in ton als in 
ton/capita worden uitgedrukt.

DOMESTIC 
MATERIAL 
CONSUMPTION 
(DMC)

I1

DIRECT 
MATERIAL 
INPUT (DMI) 

I2
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Aandachtspunten bij de 
interpretatie

Zowel de DMC en DMI zijn indicatoren die 
internationaal frequent worden toegepast om 
het materiaalverbruik van een economie in te 
schatten. Ze beantwoorden elk een andere 
vraag:

• De DMC bekijkt welke materialen direct 
verbruikt worden binnen België

• De DMI geeft aan welke materialen gebruikt 
(voor productie) en/of verbruikt worden 
binnen België

Een afname van het materialenverbruik, en 
bijgevolg van de DMC en DMI, kan algemeen 
als positief worden beschouwd, maar bij de 
evaluatie van deze indicatoren is het belangrijk 
om rekening te houden met de soort economie 
en eventuele verschuivingen binnen de 
economie.

Zowel de DMC en DMI kijken naar het direct 
materiaalverbruik en houden geen rekening 
met het verbruik van grondstoffen en 
materialen in de rest van de productieketen. 
Beide parameters zijn bijgevolg niet robuust 
tegen outsourcing: Een land dat relatief veel 
eindproducten importeert zal naar verwachting 
een kleinere DMI en DMC hebben dan een

land dat veel ruwe grondstoffen verwerkt tot 
producten. Een economische verschuiving 
waarbij de outsourcing toeneemt zal bijgevolg 
ook de DMC en DMI laten afnemen in de tijd, 
wat in dit geval vanzelfsprekend geen indicatie 
is dat de economie meer circulair wordt.

Er zijn indicatoren (bijvoorbeeld de Raw 
Material Input en Raw Material Consumption, 
zie Figuur 5) die wel de grondstoffen in 
rekening brengen die stroomopwaarts worden 
onttrokken tijdens de volledige productieketen 
van het verhandelde goed. Doordat het 
resultaat hierdoor onafhankelijk is van de 
locatie waar de productie plaatsvindt zijn 
deze indicatoren robuust tegen outsourcing. 
De RMI en RMC worden berekend op basis 
van de Materiaalstroomrekeningen voor de 
gehele economie en worden jaarlijks ingeschat 
door Eurostat. De RMI voor België is het laatst 
ingeschat door Eurostat in 2017 en voegt 
bijgevolg weinig toe aan deze studie. De RMC 
voor België, waarvan de laatste cijfers van 2019 
zijn, zal in deze studie gebruikt worden om de 
cijfers van de DMC te kaderen en interpreteren.



2.1.2 OPVOLGING INZET 
HERNIEUWBARE MATERIALEN

Een tweede groep indicatoren focust op de 
beschikbaarheid en inzet van hernieuwbare 
materialen. Naast de inzet op een efficiënt 
gebruik van beschikbare grondstoffen 
moet worden gezorgd dat er voldoende 
(hernieuwbare) biomassa beschikbaar is. Dat 

kan door de productie te maximaliseren (op 
duurzame wijze) en het volume biomassa of 
het biomassa-afval daar toe te passen waar 
het de grootste bijdrage kan leveren binnen de 
Belgische economie.

Zoals eerder werd besproken (2.1.1) 
kunnen de cijfers voor binnenlands 
materiaalverbruik (DMC) opgesplitst 
worden in biomassa, metaalertsen, 
niet-metaalhoudende mineralen 
en de fossiele brandstoffen. In 
deze context verwijst de categorie 
biomassa naar voeding en hout, 
waarbij volgende definities worden 
toegepast2:

• Voedsel: voedselgewassen 
(bijv. granen, wortels, suiker- en 
oliehoudende gewassen, fruit, 
groenten), voedergewassen 
(inclusief begrazing), wilde 

2 https://data.oecd.org/materials/material-consumption.htm

dieren (voornamelijk mariene 
vangsten), kleine hoeveelheden 
niet-eetbare biomassa (bijv. 
vezels, rubber), en aanverwante 
producten, waaronder vee.

• Hout: geoogst hout en 
verhandelde producten die 
hoofdzakelijk van hout zijn 
(papier, meubels, enz.).

Het opvolgen van het aandeel 
biomassa in de DMC (in percent) 
laat toe om op te volgen in welke 
mate (hernieuwbare) biomassa 
wordt ingezet om te voldoen aan de 
binnenlandse materiaalbehoefte.

Naast het aandeel biomassa binnen 
het binnenlands materiaalverbruik is 
ook een opvolging van de productie 
van hernieuwbare biomassa in België 
relevant in het kader van deze studie. 
De informatie die op dit ogenblik 
publiek beschikbaar is laat echter 
niet toe om hier een eenduidige 
inschatting van te maken.

3 Europese Commissie,2018, Een duurzame bio-economie voor Europa: versterking van de verbinding tussen economie, samenleving en milieu

Op dit ogenblik legt het Vlaamse 
Departement Omgeving de laatste 
hand aan een monitoringskader voor 
de Vlaamse bio-economie. Voor het 
monitoringskader wordt gewerkt 
met de definitie voor bio-economie 
die gebruikt wordt door de Europese 
Commissie3:

De bio-economie bestrijkt alle sectoren en systemen die gebruikmaken van 
biologische hulpbronnen (dieren, planten, micro-organismen en afgeleide 
biomassa, waaronder organisch afval), hun functies en hun principes. De bio-
economie omvat en verbindt: land- en mariene ecosystemen en de diensten 
die zij verlenen; alle primaire productiesectoren die biologische hulpbronnen 
gebruiken en produceren (landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur); en alle 
economische en industriesectoren die biologische hulpbronnen en processen 
gebruiken voor de productie van levensmiddelen, diervoeder, biogebaseerde 
producten, energie en diensten.

AANDEEL 
BIOMASSA IN 
DMC

I3

PRODUCTIE 
HERNIEUWBARE 
BIOMASSA 

INDICATOR IN 
ONTWIKKELING

I4

https://data.oecd.org/materials/material-consumption.htm
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Deze omschrijving geeft het volledige beeld 
van de bio-economie, en het belang ervan voor 
de huidige samenleving. Deze activiteiten zijn 
bijzonder divers en maken onderdeel uit van 
verschillende sectoren, zoals de landbouw 
en voedselproductie, afvalverwerking, 
de chemische en farmaceutische sector, 
de energie- en materiaalproductie. Deze 
sectoren vormen op hun beurt de basis 
van essentiële waardeketens voor voeding, 
gebruiksvoorwerpen, bouw of energie- en 
watervoorziening of beheer van landschappen 
en natuurgebieden.

Daarnaast laat de Federale Overheidsdienst 
Gezondheid op dit ogenblik een studie 
uitvoeren rond het potentieel van biomassa 

voor de transitie naar een klimaatneutraal 
België tegen 2050. De studie spitst zich toe 
op de productie en het gebruik van biomassa 
in België, het ontwikkelingspotentieel van de 
bio-economie in België en het noodzakelijke 
politieke en regelgevende kader.

In afwachting van de conclusies van beide 
studies, die verwacht zijn voor 2022, is nog 
geen concrete indicator geformuleerd voor de 
opvolging van de productie aan hernieuwbare 
biomassa. 

2.1.3 OPVOLGING EFFICIËNTIE 
INZET BESCHIKBARE 
GRONDSTOFFEN

Een derde groep van indicatoren kijkt naar de 
inzet van de beschikbare grondstoffen. Door de 
geglobaliseerde waardeketen van verschillen-
de materialen en de beperkte beschikbaarheid 
van bepaalde essentiële materialen in België/
Europa is de bevoorradingszekerheid ervan een 
essentiële en globale uitdaging. Dit maakt het 
des te belangrijker voor België om beschikbare 
grondstoffen efficiënt in te zetten en in te 
zetten op de duurzame winning van primaire 
materialen.

Er bestaan op dit ogenblik geen indicatoren 
die eenduidig toelaten om voor de Belgische 
economie als geheel op te volgen hoe efficiënt 
er wordt omgegaan met de beschikbare 

grondstoffen. Er zijn twee indicatoren 
geselecteerd die toelaten om een eerste 
indicatie te geven van hoe efficiënt wordt 
omgegaan met de grondstoffen die beschikbaar 
zijn binnen de Belgische economie:

• De recyclagegraad van afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA), gelet op het relatief hoge gehalte 
aan grondstoffen in AEEA die van belang 
zijn voor de Belgische economie;

• De mate waarin we onze eigen primaire 
delfstoffen voorbehouden voor 
toepassingen waarvoor er geen (secundaire) 
alternatieve grondstoffen beschikbaar zijn.

Deze indicatoren worden hieronder in meer 
detail besproken.

 



Afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA) is 
een bron van kritieke grondstoffen. 
De recyclagegraad geeft een idee 
van de mate waarin we erin slagen 
om deze apparaten in te zamelen 
en in te zetten voor hergebruik 
of recyclage. De indicator wordt 
uitgedrukt in procent (%).

Deze indicator wordt berekend door 
het ‘inzamelingspercentage’, zoals 
vastgelegd in de Europese AEEA-
richtlijn, te vermenigvuldigen met het 
‘hergebruik- en recyclingpercentage’ 
dat in dezelfde richtlijn is vastgelegd:

• Het ‘inzamelingspercentage’ 
is gelijk aan de ingezamelde 
hoeveelheid AEEA in het 
referentiejaar gedeeld door 
de gemiddelde hoeveelheid 

elektrische en elektronische 
apparatuur (EEA) die in de 
afgelopen drie jaar op de markt 
is gebracht (beiden uitgedrukt in 
massa-eenheid);

• Het ‘hergebruik- en 
recyclingpercentage’ wordt 
berekend door het gewicht van 
AEEA dat de recyclagefaciliteit of 
faciliteit voor het voorbereiden 
voor hergebruik binnenkomt, 
na voorbehandeling (o.a. 
verwijderen van vloeistoffen), te 
delen door het gewicht van alle 
AEEA die apart is ingezameld.

De recyclagegraad van AEEA 
maakt deel uit van het Eurostat 
monitoringsframework voor 
circulaire economie onder de 
categorie afvalbeheer.

Door de beperkte beschikbaarheid 
van bepaalde materialen in België 
is de bevoorradingszekerheid ervan 
een globale uitdaging. Hierdoor 
is het des te belangrijker om in te 
zetten op een duurzame winning 
van primaire materialen in België.

Zand, grind, porfier, dolomiet, 
leem, klei en kalk zijn belangrijke 
delfstoffen in België. Zo staat de 
Belgische cementproductie in voor 
ongeveer 75% van de Belgische 
cementvraag.

Via het Monitoringssysteem 
Duurzaam Oppervlaktedelfstof-
fenbeleid (MDO) volgt het Vlaams 
Planbureau Omgeving (VPO) 
de evolutie van de minerale 
grondstoffen op voor Vlaanderen. De 
gegevens worden verzameld aan de 
hand van een periodieke bevraging 
van producenten, handelaars 
en verbruikers van minerale 
grondstoffen, in combinatie met 
externe data. De laatste stand van 
zaken is van 2018 en wordt in de 
loop van 2023 geactualiseerd.

Het VPO volgt onder meer op in 
welke mate alternatieven ingezet 
worden ter vervanging van eigen of 
geïmporteerde primaire delfstoffen. 
Als alternatieve grondstoffen 
zijn onder meer gerecycleerd 
granulaat van bouw- en sloopafval 
en uitgegraven grond en specie 
meegenomen. Hoe meer primaire 
delfstoffen kunnen vervangen 
worden door gerecycleerd 
materiaal, hoe beter. De beschikbare 
cijfers laten echter niet toe om 
de situatie op Belgisch niveau te 
bekijken. Daarnaast werkt het 
VPO op dit ogenblik aan een eigen 
indicatorset voor de opvolging van 
het delfstoffenbeleid.

Om bovenstaande redenen kon geen 
concrete indicator geformuleerd 
worden voor de opvolging van 
de duurzaamheid van de winning 
van primaire materialen in België. 
Er is verwacht dat er binnen 2 
jaar bijkomende informatie zal 
beschikbaar zijn die wel zal toelaten 
om een dergelijke indicator te 
formuleren.

RECYCLAGE-
GRAAD 
AFGEDANKTE 
ELEKTRISCHE 
EN ELEKTRO-
NISCHE 
APPARATUUR 
(AEEA) 
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INZET 
ALTERNATIEVE 
GRONDSTOFFEN 
TER VERVANGING 
VAN PRIMAIRE 
DELFSTOFFEN

I6

INDICATOR 
IN ONTWIK-
KELING
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Circulair ontwerp 
(ecodesign) en productie zijn 

cruciaal. Zo wordt tot 80% van 
de milieueffecten van producten 

tijdens de ontwerpfase bepaald4. 
Het is belangrijk dat minder waarde 

verloren gaan doorheen de waardeketen 
dankzij ontwerpen en productiemethodes die 
toelaten om maximaal waarde te behouden 
of te herwinnen door bijvoorbeeld reparatie, 
hergebruik of hoogwaardige recyclage. 
Dit moet echter op een weldoordachte en 
wetenschappelijk onderbouwde manier 
gebeuren. Een belangrijke uitdaging daarbij is 
de aanpak over de waardeketen heen.

4  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees economisch en sociaal comité en het Comité van de regio’s, 2020, Een nieuw actieplan voor 
een circulaire economie – Voor een schoner en concurrerender Europa

Op het vlak van voedingsmiddelen is er 
specifieke aandacht voor het vermijden van 
voedselverlies.

Hieronder is een overzicht gegeven van 
de indicatoren die geïdentificeerd zijn 
voor het opvolgen van ambitie 2. Deze 
indicatoren zijn verder in detail besproken. 
Hiervoor zijn ze opgedeeld in  groepen, nl. 
(1) Opvolging gecreëerde waarde per eenheid 
materiaalverbruik of geproduceerd afval en 
(2) Opvolging voedselverlies.

AMBITIE 

2

2.2 KOPLOPER ZIJN IN CIRCULAIR 
ONTWERP EN PRODUCTIE

NR. INDICATOR GROEP EENHEID BESCHIKBARE DATA

I7 Resource productivity Opvolging 
gecreëerde waarde 
per eenheid 
materiaalverbruik of 
geproduceerd afval

€/kg
Data jaarlijks gepubliceerd via Eurostat. 
Laatste data van 2020.

I8
Afvalproductie 
(exclusief grote minerale 
afvalstoffen) per bbp-
eenheid 

Kg/ 1000 €

Data jaarlijks gepubliceerd via Eurostat. 
Laatste data van 2018.

I9 Voedselverlies
Opvolging 
voedselverlies

ton

Vanaf 2020 moeten de Europese 
lidstaten jaarlijks rapporteren over de 
hoeveelheid voedselafval per schakel 
in de voedselketen. Data voor België 
zouden binnenkort beschikbaar zijn.



2.2.1 OPVOLGING 
GECREËERDE WAARDE PER 
EENHEID MATERIAALVERBRUIK 
OF GEPRODUCEERD AFVAL

Deze groep van indicatoren kijkt naar de 
economische waarde die wordt gecreëerd in 
verhouding tot het materiaalverbruik of de 
hoeveelheid afval. Dit is relevant omdat in 
een circulaire economie meer waarde wordt 
gecreëerd per eenheid materiaal of afval, 
door bijvoorbeeld reparatie, hergebruik of 
hoogwaardige recyclage.

Wanneer het Bruto Binnenlands 
Product (bbp) van een land 
wordt uitgedrukt ten opzichte 
van de DMC (zie 2.1.1), wordt 
de resource productivity of 
materiaalproductiviteit bekomen: 
het vermogen om aan dezelfde 
consumptie te voldoen met minder 

materiaalverbruik. Een toename 
in de materiaalproductiviteit 
kan bijvoorbeeld duiden op een 
verbeterde milieuprestatie van 
productieketens.

De indicator wordt uitgedrukt in 
euro per kg materiaal. 

Deze indicator kijkt naar de 
afvalproductie per economische 
output. Hiervoor wordt gekeken 
naar de hoeveelheid afvalstoffen 
die in een jaar zijn geproduceerd, 
gecorrigeerd voor grote minerale 
afvalstromen, per bbp-eenheid. 
De cijfers omtrent afvalproductie 
houden rekening met zowel 
schadelijk als niet schadelijk afval en 
dit voor alle economische sectoren 
en huishoudens, inclusief afval van 
afvalverwerking, maar exclusief 
grote minerale afvalstromen. Deze 
laatste categorie is uitgesloten 
omdat deze stroom in grote mate 
bepaald wordt door bouw- en 
ontginningsactiviteiten, en deze 
sterk verschillen tussen de EU-

landen. Door het uitsluiten van deze 
afvalstroom geeft de indicator een 
meer nauwkeurige beeld van trends 
en daarnaast draagt het bij tot een 
betere vergelijkbaarheid tussen 
landen. 

De indicator wordt uitgedrukt in kg 
per duizend EUR en maakt deel uit van 
het Eurostat monitoringsframework 
voor circulaire economie onder de 
categorie productie en consumptie. 
De Eurostat verschillen nauwelijks 
van de cijfers die Statbel verzameld 
via enquêtes bij bedrijven. De laatst 
beschikbare data zijn van 2018, maar 
de data voor 2020 zouden in de loop 
van 2022 beschikbaar worden.

RESOURCE 
PRODUCTIVITY

I7

AFVALPRODUCTIE   
(EXCL. GROTE 
MINERALE 
AFVAL-
STROMEN) 
PER BBP-
EENHEID

I8
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Aandachtspunten bij de 
interpretatie
Een toename van de resource productivity of 
een afname van de afvalproductie per bbp-
eenheid is in se positief, maar beiden kunnen 
echter niet eenduidig gekoppeld worden aan 
een eventuele toename van meer duurzame 
ontwerpbenaderingen, een toegenomen 
hergebruik en reparatie, etc. Er zijn immers 
nog andere factoren die een impact kunnen 
hebben op het resultaat van deze indicatoren.
Het resultaat van beide indicatoren wordt 
mee bepaald door (evoluties in) de grootte en 
productiviteit van een economie, inwonersaantal 
en dichtheid, consumptiepatronen, klimaat, 
de samenstelling (type activiteiten) van 
een economie, de beschikbaarheid van 
grondstoffen of alternatieve grondstoffen en 
de beschikbare technologieën. 

Bij het interpreteren van de resource 
productivity mag niet uit het oog worden 
verloren dat de DMC enkel rekening houdt met 
directe stromen niet met indirecte stromen 
(alle materialen die in het buitenland worden 
verbruikt om geïmporteerde goederen te 
vervaardigen). De resource productivity neemt 
hierdoor toe wanneer de economie verschuift 
naar minder materiaalintensieve sectoren. 
Doordat het bbp rekening houdt met de 
marktwaarde van alle goederen en diensten die 
in één jaar tijd in België worden geproduceerd, 
maar de DMC de materialen uitsluit die de 
Belgische economie finaal exporteert, zal de 
resource productivity indicator ook toenemen 
wanneer de economie verhoudingsgewijs meer 
exporteert.

2.2.2 OPVOLGING 
VOEDSELVERLIES

De Europese kaderrichtlijn afval (2008/98/
EC) voorziet een verplichte rapportage 
van de hoeveelheden voedselverlies door 
de EU-lidstaten tegen 2020. Het doel van 
deze rapportage is het monitoren van 
de uitvoering van de maatregelen ter 

voorkoming van voedselverspilling op 
5  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees economisch en sociaal comité en het Comité van de regio’s, 2020, Een 
nieuw actieplan voor een circulaire economie – Voor een schoner en concurrerender Europa

basis van een gemeenschappelijke methode 
die voedselverspilling in kaart brengt in 
volgende stadia van de waardeketen5:

• Primaire productie;
• Voedingsindustrie;
• Retail;
• Horeca en catering;
• Huishoudens.

De indicator wordt uitgedrukt 
in ton en maakt deel uit van het 
Eurostat monitoringsframework 
voor circulaire economie onder de 
categorie productie en consumptie. 
Op het moment van opmaak van 

voorliggend rapport waren de 
resultaten van de EU-landen nog 
niet gepubliceerd. Om deze reden 
zal de indicator worden opgenomen 
in het dashboard, maar zijn er nog 
geen data beschikbaar.

2.2.3 LACUNES

De indicatoren die hierboven onder ambitie 
2 zijn besproken laten niet toe om te 
bepalen in welke mate circulair ontwerp en 

circulaire productieprocessen ingang vinden 
in de Belgische economie. Op dit ogenblik 
is het enkel mogelijk om via enquêtes en 
interviews bij bedrijven een zicht te krijgen 
op de mate waarin ze hierop inzetten.

VOEDSEL- 
VERLIES

I9
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Circulaire gebruiksmodellen 
hebben als doel om de 

levensduur van producten, 
diensten en materialen te 

verlengen, en om het gebruik van 
producten en materialen te optimaliseren. 

Ze omvatten een grote groep activiteiten, 
waaronder hergebruik, herstelling, refurbishing, 
remanufacturing, deelmodellen en product-as-
a-servicemodellen. In tegenstelling tot circulair 
ontwerp en productie (zie 2.2), wordt hier 
vooral naar de gebruiksfase of het einde van 
de (initiële) gebruiksfase gekeken.

Om het koploperschap te realiseren moeten 
de verschillende sectoren op korte termijn 
(bijkomende) projecten opzetten om 
producten een tweede leven te geven. Zo is 
het belangrijk dat dat producten rekening 
houden met de principes van ontwerp voor 
hergebruik, reparatie en recyclage om dit 
mogelijk te maken. Daarnaast moet voldoende 
experimenteerruimte worden gelaten voor 
ondernemingen om nieuwe technologieën, 

6 Verdienmodellen waarbij de relatie tussen klant en leverancier verschuift van het traditionele eigendomsmodel naar een model dat zich ontwikkelt rond het leveren van een 
dienst op een niet-eigendomsbasis

of technologieën die nog niet goed gekend 
zijn bij vergunningverlenende overheden, te 
ontwikkelen en op te schalen. Tot slot is het 
cruciaal dat er duidelijke regels komen rond 
het hergebruik van materialen en producten, 
inclusief duidelijke verantwoordelijkheden 
voor de verschillende actoren. Alleen zo zal er 
voldoende economisch draagvlak groeien om 
deze nieuwe economische modellen te laten 
floreren.

Hieronder is een overzicht gegeven van de 
indicatoren die geïdentificeerd zijn voor het 
opvolgen van ambitie 3. Deze indicatoren 
zijn verder in detail besproken. Hiervoor zijn 
ze opgedeeld in  groepen, nl. (1) Opvolging 
hergebruik van bepaalde productstromen 
en (2) Opvolging tewerkstelling in circulaire 
economie. Daarnaast zijn ook twee groepen 
besproken waarvoor nog geen kwantitatieve 
indicatoren zijn geïdentificeerd: (3) Opvolging 
deel- en as-a-service-modellen6 en (4) Opvolging 
reparatie.

NR. INDICATOR GROEP EENHEID BESCHIKBARE DATA

I10
Aandeel herbruikbare 
verpakkingen binnen 
bedrijfsmatige 
verpakkingen

Opvolging hergebruik 
van bepaalde 
productstromen

% Jaarverslag Valipac 2021.

I11 Hergebruik via 
hergebruikscentra

kg/capita Rapportering HERW!N en Ressources.

I12 Tewerkstelling in circulaire 
economie

Opvolging 
tewerkstelling in 
circulaire economie

%
Circular Job Monitor 2022, op basis 
cijfers 2017.

AMBITIE 

3
2.3 KOPLOPER ZIJN IN CIRCULAIRE 
GEBRUIKSMODELLEN



2.3.1 OPVOLGING HERGEBRUIK IN BEPAALDE 
PRODUCTSTROMEN 

Het is quasi onmogelijk om op niveau van de Belgische economie te bepalen 
hoeveel hergebruik plaatsvindt. Om die reden kijkt deze groep van indicatoren 
naar het hergebruik van een selectie aan productstromen. Deze indicatoren 
worden hieronder in detail besproken.waarin ze hierop inzetten.

Valipac is de organisatie die 
in België de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid 
voor bedrijfsmatige verpakkingen 
beheert. Via haar jaarverslag 2021 
(cijfers van 2020) deelt de organisatie 
cijfers over de hoeveelheid (in ton) en 
het aandeel (in % van bedrijfsmatige 
verpakkingen) herbruikbare 
bedrijfsmatige verpakkingen op de 
markt gebracht. 

Vooraleer er sprake kan zijn van 
een herbruikbare verpakking, 
moet er cumulatief aan volgende 
voorwaarden worden voldaan7:

7 https://www.valipac.be/wp-content/uploads/2019/05/Arbre-d%C3%A9cisionnel-emballages-r%C3%A9utilisables-NL-03-2019.pdf

1. Het bedrijf en zijn klanten 
moeten bereid zijn om te 
werken met deze herbruikbare 
verpakking;

2. De verpakking moet aan 
bepaalde vereisten inzake 
kwaliteit/bescherming enz. 
voldoen; 

3. Er moet een systeem aanwezig 
zijn dat het hergebruik van 
een verpakking stimuleert en 
waarborgt.

Er bestaan geen geaggregeerde 
cijfers op Belgisch niveau omtrent 
hergebruik van producten. 
HERW!N (de koepel van o.a. de 162 
Kringwinkels in Vlaanderen) en 
Ressources (de federatie van sociale 
en circulaire ondernemingen die in 
Wallonië en Brussel actief zijn in de 
sector van hergebruik van goederen 
en materialen) rapporteren elk 

afzonderlijk en volgens een eigen 
methodologie jaarlijks omtrent 
de hoeveelheid goederen die een 
tweede leven krijgen via hun leden. 
We formuleren in onze dashboard 
een hergebruiksindicator voor 
Vlaanderen en één voor Brussel/
Wallonië. Deze indicatoren worden 
uitgedrukt in kilogram hergebruikte 
goederen per inwoner. 

AANDEEL 
HERBRUIKBARE 
VERPAKKINGEN 
BINNEN  
BEDRIJFS-  
MATIGE     
VERPAK-     
KINGEN

I10

HERGEBRUIK 
GOEDEREN

I11

https://www.valipac.be/wp-content/uploads/2019/05/Arbre-d%C3%A9cisionnel-emballages-r%C3%A9utilisables-NL-03-2019.pdf
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Aandachtspunten bij de 
interpretatie
De indicatoren omtrent hergebruik van 
goederen houden enkel rekening met de 
hoeveelheid spullen die lokaal een tweede 
leven krijgen via het formele circuit van 
de leden van HERW!N (Kringwinkels) en 
Ressources. Een studie van het Vlaams 
Steunpunt Circulaire Economie8  bekeek ook 
de informele kanalen zoals weggeefbeurzen 
en tweedehandsbeurzen, het weggeven van 
spullen Vlaams Steunpunt Circulaire Economie, 
2020, Reuse. The understudied circular 

8 Vlaams Steunpunt Circulaire Economie, 2020, Reuse. The understudied circular economy strategy

economy strategy aan familie of vrienden en 
de verkoop via online platforms. Nemen we 
de informele kanalen mee in rekening, dan 
komen we voor 2019 in Vlaanderen aan 33,8 kg 
hergebruikte goederen per inwoner. Dat is een 
verzesvoudiging tegenover de 5,4 kg/inwoner 
die voor dat jaar werd gerapporteerd op basis 
van de gegevens van de Kringwinkels. De studie 
werd slechts eenmalig uitgevoerd en dekt 
enkel Vlaanderen. Voor dit dashboard hanteren 
we dus de cijfers die jaarlijks gerapporteerd 
worden via H en Ressources en die focussen op 
hergebruik via hun leden, ook al onderschatten 
die het werkelijk hergebruik.

2.3.2 OPVOLGING 
TEWERKSTELLING IN 
CIRCULAIRE ECONOMIE

Er zijn de voorbije jaren verschillende analyses 
gebeurd van tewerkstelling in de circulaire 
economie op basis van NACE codes. Deze 
analyses verschillen vooral in de NACE (of ISIC) 
codes die worden meegenomen.

• In mei 2019 heeft het Vlaams Steunpunt 
Circulaire Economie een inschatting 
gedaan van de circulaire tewerkstelling in 
Vlaanderen9. Dit gaat om een éénmalige 
studie die enkel Vlaanderen beslaat.

• In september 2019 heeft Circle Economy in 
opdracht van de Koning Boudewijnstichting 
een inschatting gedaan van de circulaire 
tewerkstelling in België, op basis van cijfers 
van 201710. De online Circular Job Monitor 
van Circle Economy biedt cijfers voor 
België, op basis van een methodologie die 
begin 2022 werd geactualiseerd11.

9 Vlaams Steunpunt Circulaire Economie, 2019, Modelling job creation in the circular economy in Flanders
10 KBS, Circle Economy, 2019, Circulaire tewerkstelling in België
11 https://www.circular-jobs.world/

• Ook Eurostat volgt de tewerkstelling 
gelinkt aan circulaire economie op via de 
indicator ‘aantal mensen tewerkgesteld 
in de circulaire economie sectoren’ als 
deel van het monitoringsframework voor 
circulaire economie onder de categorie 
competitiviteit en innovatie. 

De manier waarop data omtrent tewerkstelling 
in de circulaire economie beschikbaar gemaakt 
worden door Circle Economy en Eurostat 
laat niet toe om een opdeling te maken in 
tewerkstelling per circulaire strategie (bv. 
onderscheid tussen reparatie, hergebruik en 
recyclage). We voegen wel een indicator toe 
aan ons dashboard die kijkt naar de circulaire 
tewerkstelling in zijn geheel.

https://www.circular-jobs.world/
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De Eurostat indicator hanteert een 
eerder beperkte invulling van de 
circulaire economie. Daarbij wordt 
enkel rekening met NACE codes 
voor recyclage (38, 46 en 47) en 
reparatie (33, 45, 95). Dit levert 
vermoedelijk een onderschatting 
op van de eigenlijke circulaire 
tewerkstelling. Activiteiten die 
betrekking hebben op bijvoorbeeld 
circulair ontwerp en op nieuwe 
circulaire businessmodellen blijven 
buiten beeld, alsook valorisatie 
van materialen (via recyclage of 
hergebruik) binnen andere NACE 
codes.

Circle Economy, dat de methodologie 
voor de Circular Jobs Monitor 
ontwikkelde in samenwerking 
met United Nations Environment 
Programme (UNEP), hanteert een 
ruimere invulling. Daarom is ervoor 
gekozen om deze methodologie te 
weerhouden voor de indicator. Circle 
Economy maakt het onderscheid 
tussen drie soorten circulaire jobs: 
primaire, ondersteunende en 
indirecte circulaire jobs12:

• Primaire circulaire jobs zijn 
alle jobs die zorgen voor het 
sluiten van materiaalkringlopen, 
waaronder jobs in reparatie, 
hernieuwbare energie en 
afvalstoffenbeheer.

12 https://www.circle-economy.com/resources/circular-jobs-methodology

• Ondersteunende circulaire jobs 
zijn jobs die belemmeringen 
wegnemen voor circulaire 
kernactiviteiten en de 
versnelling en opschaling ervan 
mogelijk maken, waaronder jobs 
in leasing, onderwijs, design en 
digitale technologie.

• Indirecte circulaire jobs zijn jobs 
die indirect de circulaire economie 
in stand houden en die diensten 
verlenen aan de circulaire 
kernactiviteiten, waaronder jobs 
in informatiediensten, logistiek 
en de publieke sector.

De sectoren van economische 
activiteit zoals gedefinieerd door de 
Internationale Standaard Industriële 
Classificatie (ISIC) worden door Circle 
Economy ingedeeld als primair, 
ondersteunend of indirect circulair. 
Op basis van nationale input-output 
tabellen en nationale  ‘Raw Material 
Equivalents’ (RME) data wordt 
vervolgens het aandeel circulaire 
activiteit bepaald per sector. 

De circulaire tewerkstellings-
indicator in de Circular Jobs Monitor 
wordt uitgedrukt in % circulaire 
jobs ten opzichte van het totaal 
aantal jobs. De methodologie van 
de Circular Jobs Monitor wordt 
regelmatig geüpdatet, de laatste 
keer begin 2022.

TEWERK-
STELLING IN 
CIRCULAIRE 
ECONOMIE

I12

2.3.3 OPVOLGING DEEL- EN 
AS-A-SERVICE MODELLEN

Er is geen indicator gevonden die toelaat 
op een betrouwbare manier de evolutie 
in het aanbod van deelplatformen op te 
volgen. Deeleconomieplatformen hebben de 
mogelijkheid om een erkenning aan te vragen 
bij de FOD Financiën. Uit onze analyse blijkt dat 
de erkende platformen hoofdzakelijk diensten 
aanbieden (op het vlak van huishoudelijke hulp, 
studiebegeleiding, …) en dus niet representa- 
tief zijn voor circulaire economie. In 2020 
zijn de Vlaamse economische deelsystemen 
13 Vlaams Planbureau Omgeving, 2020, Verkenning van omgevingsimpact van deelsystemen in Vlaanderen, Stand van zaken op basis van inventaris, documentanalyse en bevraging 
van kenners
14 Stichting Innovatie en Arbeid, Circulaire economie in ondernemingen en organisaties in Vlaanderen - Ondernemingsenquête 2018, Tabel 16 en p. 26 (middelen delen) en Tabel 20 
en p. 31 (productdienstcombinaties).

in kaart gebracht via een combinatie van 
uitgebreid literatuuronderzoek13, interviews 
met kenners en interactieve klankbordgroepen 
met stakeholders. Dit ging om een éénmalige 
oefening die enkel Vlaanderen dekt.
In 2018 werd door de SERV (Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen) een 
ondernemingsenquête uitgevoerd omtrent 
circulaire economie waarbij onder meer 
gepolst werd naar het delen van middelen door 
bedrijven14. Deze SERV Ondernemersenquête 
werd slechts eenmalig uitgevoerd en beperkt 
zich tot Vlaanderen. Het zou interessant zijn 
om ook voor Brussel en Wallonië over deze 
gegevens te kunnen beschikken. 

https://www.circle-economy.com/resources/circular-jobs-methodology
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2.3.4 OPVOLGING REPARATIE

Er is geen indicator gevonden die toelaat 
op een betrouwbare manier de evolutie in 
reparatiediensten op te volgen. Op basis van 
NACE codes zouden activiteiten opgevolgd 
kunnen worden in ‘reparatie en installatie 
van machines en apparaten’ (NACE code 
33), ‘groot-en detailhandel in en onderhoud 
en reparatie van motorvoertuigen en 
motorfietsen’ (NACE code 45) en ‘reparatie van 
computers en consumentenartikelen’ (NACE 
code 95). Doordat deze codes zowel reparatie 
als verkoop en/of installatie omvatten, is het 
aandeel reparatie binnen de NACE codes vaak 
onduidelijk. Eventuele herstelactiviteiten 
binnen andere NACE codes blijven buiten 
beeld en informele initiatieven (bv. 
burgerinitiatieven) zijn niet te capteren via een 
analyse op basis van deze NACE codes. Voor wat 
betreft de informele herstelinitiatieven heeft 
de organisatie Repair&Share cijfers over het 
aantal repair cafés, maar niet over het aantal 
reparaties dat in dit verband wordt uitgevoerd.

2.3.5 LACUNES

Een recurrente bevraging bij een 
representatieve steekproef van bedrijven op 
Belgisch niveau zou mogelijks bijkomende 
inzichten kunnen verlenen in de evolutie 
van reparatiediensten, service gebaseerde 
modellen en deelplatformen. Daarbij zouden 
vragen kunnen gesteld worden omtrent o.a.:

• Delen van middelen met andere bedrijven;
• Aanbieden van producten via 

deelplatformen;
• Aanbieden van producten als een dienst; 
• Aanbieden van hersteldiensten voor 

(eigen) producten.
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Op een bepaald moment 
bereiken materialen en 

producten het einde van hun 
nuttige gebruiksfase. In deze fase 

moet zoveel mogelijk waarde worden 
behouden door hoogwaardige sorteer- en 

recyclagetechnieken toe te passen waardoor 
het mogelijk wordt om die materialen te 
gebruiken voor circulaire maakprocessen.
Het is enkel door in te zetten op nog meer 
terugwinning en recyclage, en vooral 
hoogwaardige recyclage van materialen 
binnen en tussen verschillende sectoren en 
industrieën, dat de economie meer circulair 
kan worden. Het is essentieel om te blijven 

zoeken naar mogelijkheden voor terugwinning 
en recyclage van het uiteindelijke afval en 
om de synergie tussen de bedrijven te blijven 
verbeteren om zo te komen tot een echt 
circulair ecosysteem waar nuttige materialen 
en energiestromen zo optimaal en efficiënt 
mogelijk kunnen worden ingezet.
Hieronder is een overzicht gegeven van de 
indicatoren die geïdentificeerd zijn voor het 
opvolgen van ambitie 4. Deze indicatoren zijn 
verder in detail besproken. Hiervoor zijn ze 
opgedeeld in drie groepen, nl. (1) Opvolging 
recyclage van materialen, (2) Opvolging 
hoeveelheid restafval bij bedrijven en 
(3) Opvolging afval dat gestort wordt.

NR. INDICATOR GROEP EENHEID BESCHIKBARE DATA

I13 Circular Material Use Rate
Opvolging recyclage 
van materialen

%
Data jaarlijks gepubliceerd via Eurostat. 
Laatste data van 2020.

I14
Recyclagegraad afval, 
exclusief grote minerale 
afvalstromen 

%
Data tweejaarlijks gepubliceerd via 
Eurostat Laatste data van 2018.

I15 Restafvalproductie 
bedrijven

Opvolging restafval 
bij bedrijven

kton Data gepubliceerd Valipac.

I16 Hoeveelheid afval dat 
gestort wordt

Opvolging afval dat 
gestort wordt

kton
Data gepubliceerd door Eurostat. 
Laatste data van 2018.

AMBITIE 

4

2.4 KOPLOPER ZIJN IN HET 
HOOGWAARDIG TERUGWINNEN VAN 
MATERIALEN



2.4.1 OPVOLGING RECYCLAGE VAN MATERIALEN

Een eerste groep indicatoren kijkt naar de recyclage van materialen. Er zijn 
geen macro indicatoren geïdentificeerd die toelaten om een onderscheid te 
maken tussen hoogwaardige en eerder laagwaardige recyclage van materialen. 
Onderstaande indicatoren kijken bijgevolg naar de recyclage van materialen 
zonder dit onderscheid te maken.

De Circular Material Use Rate (CMUR), 
soms ook de circulariteitsgraad 
genoemd, is de ratio tussen het 
circulair materiaalgebruik en het 
totaal materiaalgebruik. In een meer 
circulaire economie worden meer 
primaire grondstoffen vervangen 
door secundaire materialen. 
Wanneer de toename van de inzet 
van secundaire grondstoffen groter 
is dan de algemene groei in het 
materiaalverbruik neemt de CMUR 
toe.

Het circulair materiaalgebruik wordt 
hierbij benaderd door volgende 
formule:

De hoeveelheid afval die in 
binnenlandse installaties wordt 
gerecycleerd15 

geïmporteerd afval 
bestemd voor nuttige 
toepassing
geëxporteerd afval 
dat bestemd is voor 
nuttige toepassing in het 
buitenland. 

Het totaal materiaalgebruik wordt 
bekomen door de DMC op te tellen 
bij het circulair materiaalverbruik. In 
se zou het zinvol zijn om de RMC (zie 
2.1.1 ) te gebruiken in plaats van de 
DMC, maar vermits de RMC niet voor 
alle EU-landen beschikbaar is, wordt 
de DMC als een proxy beschouwd. 
Hierdoor worden alle materialen die 
stroomopwaarts in de waardeketen 
(buiten België) worden onttrokken 

15 Recyclage door middel van de activiteiten R2 tot R11 zoals voorzien in de kaderrichtlijn afval. R2-R11 verwijzen naar recyclageactiviteiten, 
anders dan energierecuperatie
16 Vlaams Steunpunt Circulaire Economie, 2021, An economy wide circularity assessment in Flanders
17 Bedrijfsmodel gebaseerd op het verkopen van het gebruik en de functionaliteit van een product waarbij het product zelf de eigendom 
blijft van de verkooporganisatie.

echter buiten beschouwing gelaten. 
Wanneer we dus meer activiteiten 
uitbesteden aan het buitenland 
neemt de CMUR toe, terwijl dit niets 
te maken heeft met circulariteit.
Een hogere CMUR kan op meer 
manieren worden bereikt dan alleen 
het inzetten van meer secundaire 
grondstoffen (verhogen van de 
teller). Een transformatie binnen 
onze samenleving kan eveneens de 
mate van circulariteit verbeteren16: 

• Vervanging van fossiele 
brandstoffen door hernieuwbare 
energie (noemer verlagen) 
reduceert het gebruik van single 
use materialen als aardgas en 
aardolie, terwijl de vraag naar 
bouwmaterialen en metalen 
(tijdelijk) toeneemt; 

• Het gebruik van efficiëntere 
productietechnologieën (ver-
lagen van de noemer) verlaagt 
de vraag naar inputmaterialen 
terwijl de output op een constant 
niveau wordt gehouden; 

• Het verlengen van de levensduur 
van producten (de noemer 
verlagen), bv. door product-
dienstsystemen17, verlaagt de 
vraag naar nieuwe producten 
terwijl de behoeften van de 
consument worden bevredigd.

De indicator wordt uitgedrukt als 
percentage en maakt deel uit van 
het Eurostat monitoringsframework 
voor circulaire economie onder de 
categorie secundaire grondstoffen.

CIRCULAR 
MATERIAL USE 
RATE

I13
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Deze indicator kijkt naar de ratio 
tussen de hoeveelheid gerecycleerd 
afval en de totale hoeveelheid 
behandeld afval. Als gerecycleerd 
afval wordt het behandeld afval 
beschouwd dat verwerkt wordt 
voor andere nuttige toepassingen 
dan energierecuperatie en 
opvulmateriaal. 

De afvalgegevens worden 
gecorrigeerd voor afval dat in het 
ene land wordt ingezameld en in 
een ander land wordt gerecycleerd. 
De hoeveelheid gerecycleerd afval 
wordt berekend aan de hand van 
volgende formule:

Hoeveelheid afval dat wordt 
behandeld in binnenlandse 
recyclage-installaties

afval dat het land wordt 
uitgestuurd voor recyclage
afval dat wordt 
geïmporteerd en verwerkt 
in binnenlandse recyclage-
installaties

De indicator omvat zowel gevaarlijk 
als ongevaarlijk afval van alle 
economische sectoren en van 
huishoudens, inclusief afval van 
afvalverwerking (secundair afval), 
maar exclusief het meeste mineraal 
afval. Grote minerale afvalstromen 
worden uitgesloten om situaties 
te vermijden waarin trends in de 
productie van gewoon afval kunnen 
worden overstemd door enorme 
schommelingen in de productie van 
afval in de sector van de winning en 
verwerking van mineralen. Dit maakt 
ook een zinvollere vergelijking 
tussen landen mogelijk, aangezien 
mineraalafval zeer aanzienlijke 
hoeveelheden uitmaakt in landen 
die worden gekenmerkt door grote 
mijnbouw- en bouwsectoren.

De indicator wordt uitgedrukt als 
percentage en maakt deel uit van 
het Eurostat monitoringsframework 
voor circulaire economie onder de 
categorie afvalbeheer.

RECYCLAGE-
GRAAD AFVAL, 
EXCLUSIEF 
GROTE 
MINERALE 
AFVAL-
STROMEN

I14

Aandachtspunten bij de interpretatie

Voor de eenvoud van het dashboard werd 
ervoor gekozen om het aantal indicatoren 
relatief beperkt te houden. Enkele bijkomende 
indicatoren die kijken naar de recyclagegraad 

van specifieke materiaalstromen zijn ter 
informatie in Bijlage 2 opgenomen. Deze 
indicatoren maken ook deel uit van het 
Eurostat monitoringsframework voor circulaire 
economie onder de categorie afvalbeheer.
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2.4.3 OPVOLGING HOEVEELHEID AFVAL DAT 
GESTORT WORDT

De hoeveelheid afval die gestort wordt geeft een indicatie van de hoeveelheid 
materiaal waarvoor geen vorm van valorisatie is gevonden, hetzij in België hetzij 
in het buitenland.

2.4.2 OPVOLGING HOEVEELHEID RESTAFVAL VAN 
BEDRIJVEN

Om een (hoogwaardige) recyclage van materialen toe te laten is een kwalitatieve 
en selectieve inzameling van het afval essentieel. Daarom is naast de opvolging 
van de geproduceerde hoeveelheid afval per bbp (zie 2.2.1) ook een opvolging 
van de geproduceerde hoeveelheid restafval relevant.

Omdat de geaggregeerde cijfers 
van Statbel geen categorie 
restafval bevatten en omdat de 
afvalrubrieken enigszins verschillen 
tussen de Belgische gewesten, is 

ervoor gekozen om de cijfers voor 
bedrijfsrestafval voor België van 
Valipac te gebruiken.

Deze indicator is in (k)ton uitgedrukt.

RESTAFVAL-
PRODUCTIE
BEDRIJVEN

I15

Eurostat publiceert per land 
de afvalcijfers per categorie 
afvalbehandeling, waaronder ook 
een categorie ‘Disposal – Landfill’. 
Deze categorie kijkt naar de 
hoeveelheden afval die onder de 
‘disposal codes’ D1,D5 en D12 zijn 

18 https://ovam.vlaanderen.be/r-d-codes

behandeld18. De cijfers omvatten 
zowel de afvalstromen afkomstig 
van economische activiteiten als het 
huishoudelijk afval.

Deze indicator is in (k)ton uitgedrukt.HOEVEELHEID 
AFVAL DAT 
GESTORT 
WORDT

I16

https://ovam.vlaanderen.be/r-d-codes
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2.4.4 OPVOLGING KWALITEIT 
RECYCLAGE BIJ EXPORT

De visietekst geeft aan dat de export van in 
Europa gegenereerde secundaire materialen 
en brandstoffen naar derde landen moet 
beperkt worden, indien ze in Europa nuttiger 
aangewend kunnen worden. Dit met als 
doel om geen waardevolle materialen te 
verliezen. Daarnaast wordt gewezen op het 
feit dat er altijd moet worden verzekerd 
dat de geëxporteerde materialen op de 
eindbestemming worden verwerkt volgens 
technische en milieuvoorwaarden die in lijn 
liggen met de Europese, en er een gelijkaardig 
recyclagerendement moet worden bereikt.

Binnen het Eurostat monitoringsframework 
zijn indicatoren opgenomen die de 
import, export en intra-EU handel van 
‘recycleerbare materialen’ opvolgen. Deze 
indicatoren zijn gebaseerd op internationale 
handelsstatistieken en maken gebruik van de 
Combined Nomenclature (CN) codes. Deze 
statistieken verschillen sterk van de afvalcijfers 
van de Belgische regio’s op basis van de codes 
van de Europese afvalstoffenlijst (EURAL), wat 
de interpretatie van de handelsindicatoren 
bemoeilijkt. Om deze reden is ervoor gekozen 

om de handelsindicatoren uit het Eurostat 
monitoringsframework niet op te nemen in 
het dashboard voor de opvolging van circulaire 
economie in België.

Sinds 1992 vormt de Conventie van Bazel het 
kader voor het grensoverschrijdend verkeer 
van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering 
ervan. In november 2021 heeft de Europese 
Commissie een voorstel goedgekeurd om 
de bestaande Waste Shipment Regulation te 
herzien met als doel het vergemakkelijken 
van afvaltransporten binnen de EU om de 
circulaire economie te bevorderen en de 
export van illegaal afval buiten de EU aan te 
pakken, door strengere regels voor afvalexport 
voor te stellen, een efficiënter systeem voor 
de circulatie van afval als een middelen en 
vastberaden optreden tegen de handel in afval.

Er is geen indicator geïdentificeerd die toelaat 
om op een eenduidige manier op te volgen dat 
(niet gevaarlijke) geëxporteerde materialen op 
de eindbestemming worden verwerkt in lijn met 
de Europese technische en milieuvoorwaarden, 
en er een gelijkaardig recyclagerendement 
wordt bereikt.
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Onder enablers verstaan 
we alle maatregelen die de 

transitie naar een circulaire 
economie kunnen ondersteunen, 

mogelijk maken of versnellen. Om tot 
circulair koploperschap te komen is een 

ondersteunend wetgevend kader cruciaal. 
Daarnaast moeten we samenwerking en 
open en veilige communicatie doorheen 
waardeketens bevorderen en moet de 
eindgebruiker gesensibiliseerd worden 
omtrent de meerwaarde van circulaire 
producten en diensten. Digitalisering kan 
helpen om meer te doen met minder producten 
en materialen, producten en materialen aan 
te bieden als een dienst, de levensduur van 
producten te verlengen, te komen tot betere 
sortering en recyclage, de logistiek voor 
inzameling efficiënt te organiseren, producten 

en gebouwen modulair te ontwerpen en 
de samenwerking tussen UPV (uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid) systemen 
te bevorderen. 

Hieronder is een overzicht gegeven van de 
indicatoren die geïdentificeerd zijn voor het 
opvolgen van ambitie 5. Deze indicatoren 
zijn verder in detail besproken. Hiervoor zijn 
ze opgedeeld in  groepen, nl. (1) Opvolging 
evolutie wetgevend kader en (2) Opvolging 
consumentenbewustzijn. Daarnaast zijn ook 
twee groepen besproken waarvoor geen 
kwantitatieve indicatoren zijn geïdentificeerd: 
(3) Opvolging samenwerking in de 
waardeketen en (4) Opvolging digitalisering 
ter ondersteuning van een circulaire economie.

NR. INDICATOR GROEP EENHEID BESCHIKBARE DATA

I17 Green Public Procurement 
Opvolging evolutie 
wetgevend kader

%
Indicator nog in ontwikkeling door 
Eurostat.

AMBITIE 

5

2.5 STERK ZIJN IN HET GEBRUIKEN 
VAN ENABLERS VOOR DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE

2.5.1  OPVOLGING 
EVOLUTIE WETGEVEND KADER
Voor wat betreft de ontwikkeling van een 
ondersteunend wetgevend kader, kiezen wij 
ervoor om in hoofdstuk 4 op kwalitatieve wijze 
te beschrijven in welke mate recent federaal 
beleid – en met name het Federaal actieplan 
voor een circulaire economie (2021-2024) – 

wettelijke barrières voor circulaire wegneemt 
en/of nieuwe maatregelen introduceert die 
circulaire economie kunnen bevorderen. 
Afstemming tussen de verschillende 
beleidsniveaus is bovendien van belang, 
maar dit is moeilijk te vatten in een werkbare 
indicator.



Belgische overheidsorganisaties 
zijn belangrijke consumenten. 
Niet enkel via een ondersteunend 
wetgevend kader, maar ook via 
hun koopkracht kunnen ze circulair 
koploperschap stimuleren. In 
België bedraagt het aandeel van 
overheidsopdrachten in het bruto 
binnenlands product meer dan 
13%19. Door te kiezen voor circulaire 
producten, diensten en bouwwerken 
kunnen overheidsorganisaties een 
belangrijke bijdrage leveren aan de 
circulaire transitie in ons land. GPP 
kan helpen om tot een kritische 
massa te komen van de vraag naar 
duurzamere en circulaire producten 
en diensten, die anders moeilijk op 
19 Federaal actieplan circulaire economie 2021-2024, p. 22
20 De EU-wetgeving bevat geharmoniseerde minimumvoorschriften voor aanbestedingen waarvan de geldwaarde een bepaald bedrag 
overschrijdt en die worden geacht van grensoverschrijdend belang te zijn. Meer info: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-
procurement/legal-rules-and-implementation/thresholds_en

de markt te krijgen zouden zijn. 
De GGP-indicator meet het aandeel (in 
aantal en waarde) van de procedures 
voor overheidsopdrachten boven 
de EU-drempels20, die milieucriteria 
omvatten. 

De GGP-indicator maakt deel uit van 
het Eurostat monitoringsframework 
voor circulaire economie onder de 
categorie productie en consumptie. 
Deze indicator is nog in ontwikkeling. 
We stellen voor hem toch reeds 
op te nemen in het dashboard, 
in afwachting van de verdere 
uitwerking ervan en rapportering 
erover door Eurostat.

GREEN PUBLIC 
PROCUREMENT 
(GPP) 

INDICATOR IN 
ONTWIKKELING

I17

Aandachtspunten bij de interpretatie

‘Groen’ en circulair aankopen zijn verwante 
begrippen, maar geen synoniemen. Duurzaam 
aankopen is het inzetten van koopkracht met 
het oog op maximale positieve ecologische, 
sociale en economische impact doorheen de 
levensduur van producten, diensten en werken 
(ISO 20400 Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen). Circulair aankopen is een benadering 

van groene overheidsopdrachten waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan “de 
aankoop van werken, goederen of diensten die 
trachten bij te dragen tot de totstandbrenging 
van gesloten energie- en materiaalkringlopen 
in de toeleveringsketens, waarbij negatieve 
milieueffecten en afvalproductie gedurende 
de gehele levenscyclus tot een minimum 
worden beperkt en in het beste geval worden 
vermeden”.

2.5.2 OPVOLGING 
CONSUMENTENBEWUSTZIJN

Binnen de circulaire economie dient niet enkel naar de 
aanbodzijde gekeken te worden, maar evenzeer naar de 
vraagzijde. Een van de aspecten die hierbij relevant is, is het 
consumentenbewustzijn. Via consumentenenquêtes kan 
gepolst worden in welke mate de consument belang hecht 
aan milieuvriendelijk gedrag, duurzame keuzes, aandacht 
voor milieuclaims, etc. Er zijn geen consumentenenquêtes 
geïdentificeerd die hier met een vaste frequentie en met een 
consistente set aan vragen naar polsen. Er kon bijgevolg geen 
bruikbare indicator gedistilleerd worden voor het dashboard.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/legal-rules-and-implementation/thresholds_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/legal-rules-and-implementation/thresholds_en
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2.5.3 OPVOLGING 
SAMENWERKING IN DE 
WAARDEKETEN

Samenwerking en informatiedeling binnen 
waardeketens valt moeilijk te vatten in een 
cijfermatige indicator. Hoofdstuk 6 bevat 
wel een beschrijving van recente initiatieven 
door de leden-sectorfederaties van het 
VBO, waaronder verschillende initiatieven 
(o.a. lerende netwerken en overlegfora) om 
samenwerking en kennisdeling te bevorderen.

2.5.4 OPVOLGING 
DIGITALISERING TER 
ONDERSTEUNING VAN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE

Via ondernemingsenquêtes kan gepolst 
worden in welke mate bedrijven die inzetten 
op circulaire economie ook inzetten op 
digitalisering. De resultaten bieden inzicht 
in verbanden tussen circulaire en digitale 
transformatie, maar ze laten niet toe om de 
vraag te beantwoorden of digitale technologie 
in toenemende mate wordt ingezet voor het 
realiseren van circulaire strategieën. Er zijn 

geen ondernemingsenquêtes geïdentificeerd 
die hier met een vaste frequentie en met een 
consistente set aan vragen naar polsen. Er kon 
bijgevolg geen bruikbare indicator gedistilleerd 
worden voor het dashboard.

2.5.5 LACUNES

Om een circulaire transitie te realiseren, is het 
essentieel dat er voldoende kennis aanwezig 
is omtrent circulaire businessmodellen. Het is 
echter niet eenvoudig om op te volgen hoeveel 
kennis aanwezig is in een economie en hoe 
deze evolueert.

Het Europese monitoringsframework voor 
circulaire economie bevat een indicator die 
kijkt naar het aantal patenten gerelateerd aan 
recyclage en secundaire materialen. Enerzijds 
hanteert deze indicator een zeer enge kijk op 
circulaire economie en anderzijds is het niet 
zo dat alle kennis vervat zit in patenten noch 
dat alle kennis in patenten wordt toegepast. 
Bovendien dateren de laatste cijfers van 
2016. Om deze redenen is de indicator niet 
weerhouden voor het dashboard.
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STAND 
VAN ZAKEN 

CIRCULAIRE 
ECONOMIE IN 

BELGIË

3.
Het dashboard is onder Hoofdstuk 2 opgemaakt met 
als doel een beeld te kunnen geven van de circulaire 
economie voor de Belgische economie. De stand van 
zaken, op basis van dit dashboard, is opgenomen in dit 
hoofdstuk. 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het 
ingevulde dashboard. Omdat elke indicator slechts een 
deelaspect van circulaire economie belicht is gewerkt 
met een set aan indicatoren om tot een zinvol beeld 
en tot relevante conclusies te kunnen komen. Om deze 
reden dient het cijfermateriaal voorzien te worden van 
de nodige nuancering. De resultaten zijn verder per 
ambities besproken. Waar mogelijk is ook kwalitatieve 
informatie toegevoegd om het beeld te vervolledigen.
Het is op dit ogenblik niet mogelijk om het dashboard 
volledig in te vullen. Dit komt omdat bepaalde 
indicatoren nog in ontwikkeling zijn (zie Hoofdstuk 2) 
of omdat bepaald cijfermateriaal nog ontbreekt. De 
vergelijking met het gemiddelde van de 27 EU-landen 
is enkel toegevoegd indien beschikbaar en relevant. Tot 
slot zijn informatief nog de bbp-cijfers en de exportcijfers 
toegevoegd in het overzicht. Op deze manier kunnen 
deze worden meegenomen bij de interpretatie van de 
resultaten.

De meest recente data hebben meestal betrekking 
op 2020, gekenmerkt door de Brexit en de start van 
de gezondheidscrisis en daardoor dus ook een vrij 
ongewoon jaar. Het bbp naar volume, dat in 2019 met 
1,7% was gestegen, nam in 2020 af met 6,3% als gevolg 
van de gezondheidscrisis. Deze daling was de sterkste 
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De 
investeringen van de ondernemingen werden eveneens 
zeer sterk beïnvloed door de crisis, en de daarmee 
gepaard gaande onzekerheid, en namen af met 8,2%. 
Daarnaast had COVID-19 ook een verstorende werking 
op de internationale handel en bijgevolg de Belgische in- 
en uitvoerstromen. Over heel het jaar 2020 daalde het 
uitvoervolume met 5,7%, terwijl het invoervolume een 
afname van 5,1% liet optekenen21. 
21 Perscommuniqué Nationale Bank van België van 1 maart 2021
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3.1 AMBITIE 1: DE 
BESCHIKBAARHEID 
VAN MATERIALEN 
MAXIMALISEREN
Hieronder maken we de stand van zaken op 
van de beschikbaarheid van materialen voor de 
Belgische economie, op basis de indicatoren 
die onder Hoofdstuk 2 zijn besproken.

3.1.1 MATERIAALVERBRUIK

De Domestic Material Consumption (DMC) 
geeft weer hoeveel materialen de Belgische 
economie direct consumeert. In de periode 
2016-2020 is er relatief weinig evolutie in 
de DMC voor België (<1%), zowel in absolute 
termen, als relatief tegenover het aantal 
inwoners. De DMC voor 2020 voor België (13,3 
ton/capita) ligt in lijn met het gemiddelde van 
de 27 EU-lidstaten (13,5 ton/capita).

De Raw Material Consumption (RMC) 
kijkt in tegenstelling tot de DMC wel naar 
de materialen die stroomopwaarts in de 
waardeketen (buiten België) zijn verbruikt 
voor consumptie in België. De RMC van België 
is tussen 2016 en 2018 afgenomen van 148 
Mton22 naar 142 Mton23. Dit wijst erop dat de 
Belgische materiaalvoetafdruk vooral buiten 

22 De RMC wordt uitgedrukt in Mton ‘raw material equivalents’, in tegenstelling tot de DMC die in Mton wordt uitgedrukt
23 Cijfers Eurostat

België is afgenomen, aangezien de DMC zelf 
relatief constant is gebleven over dezelfde 
periode.

De Direct Material Input (DMI) toont het totale 
materiaalverbruik door Belgische bedrijven 
en huishoudens. In de periode 2016-2018 
neemt de DMI toe, om tussen 2018 en 2020 in 
ongeveer gelijke mate af te nemen. Doordat 
de DMC in dezelfde periode nauwelijks wijzigt, 
en de DMI in tegenstelling tot de DMC ook de 
export meeneemt, zijn de schommelingen in de 
DMI voornamelijk te wijten aan schommelingen 
in de export. De afname van de DMI in 2020 is 
wellicht te wijten aan de economische impact 
van de Brexit en de gezondheidscrisis, en de 
impact daarvan op de export. De export van 
goederen is tussen 2018 en 2020 met 6% 
afgenomen.

De DMI van België (29,2 ton/capita in 2020) ligt 
ongeveer dubbel zo hoog dan het gemiddelde 
van de 27 EU-landen (15,1 ton/capita in 2020), 
terwijl de DMC cijfers wel zeer gelijkaardig zijn 
(respectievelijk 13,3 en 13,5 ton/capita in 2020). 
Dit wordt verklaard door het feit dat België een 
open economie is met veel productie voor de 
export. Meer dan de helft van de materialen die 
de Belgische economie binnenkomen wordt 
bijgevolg gebruikt voor productie voor export.

Figuur 7 - DMC (ton/capita) in de 27 EU-landen
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3.1.2 INZET HERNIEUWBARE 
MATERIALEN

Voor het opvolgen van de inzet aan 
hernieuwbare materialen kijken we naar het 
aandeel biomassa in het DMC. Tussen 2016 
en 2018 is het binnenlands biomassaverbruik 
toegenomen met ongeveer 8% van 4 naar 4,3 
ton/capita, om vervolgens in 2020 met 3% 
terug te vallen naar 4,2 ton/capita. In 2020 
bedroeg het binnenlands biomassaverbruik van 
België 31,4% van het DMC, wat hoger ligt dan 
het gemiddelde voor de 27 EU-lidstaten (24%).

3.1.3 EFFICIËNTIE INZET 
BESCHIKBARE GRONDSTOFFEN

De recyclagegraad voor AEEA bedroeg in 2016 
en 2018 respectievelijk 38,8 en 39,3%. De 
resultaten voor 2020 zijn nog niet gepubliceerd 
op het moment van opmaak van deze studie. 
Deze cijfers van 2016 en 2018 liggen in lijn 
met het gemiddelde voor de 27 EU-landen 
(respectievelijk 39,5 en 38,9%).

CARBON4PUR    
COVESTRO EN RECTICEL
In het kader van het Europese onderzoeksproject 
Carbon4PUR hebben chemiebedrijf Covestro en 
isolatiespecialist Recticel aangetoond dat het mogelijk is 
om hoogwaardige kunststoffen te maken uit rookgassen 
van de staalindustrie. De Carbon4PUR-technologie is 
succesvol opgeschaald naar semi-industriële schaal 
voor de productie van hardschuim isolatiepanelen, met 
specificaties die vergelijkbaar zijn met de marktreferentie.

CIRCULAIRE LEEMBOUWMATERIALEN  
BC MATERIALS
Via een CO2-neutraal productieproces ontwikkelde BC 
materials een stampleem voor vloeren, muren of meubels, 
leempleisters voor muurbezetting, en leemstenen voor 
(draag)muren, ovens, ... Hiervoor gebruiken ze grond van 
bouwplaatsen in de stad, wat heel wat transport uitspaart. 
Omdat er geen chemische verandering in de materialen 
gebeurt, kunnen de basiselementen van de producten 
perfect hergebruikt worden, zelfs na 20, 50 of 100 jaar 
gebruik. De materialen hebben een bewezen positief en 
regulerend effect op de interne luchtkwaliteit. Daarnaast 
vormen leemmaterialen thermische massa die koelte in 
de zomer biedt en warmte teruggeeft in de winter. Zo 
vormen ze een realistisch en veerkrachtig antwoord op de 
actieve klimaatverandering en warmer wordende zomers.

https://www.carbon4pur.eu/
https://www.bcmaterials.org/nl_2_home.html
https://www.bcmaterials.org/nl_2_home.html
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RECYCLAGE SPECIFIEKE 
MATERIAALSTROMEN

Zoals aangegeven onder 2.4.2 werd ervoor 
gekozen om het aantal indicatoren in het 
dashboard relatief beperkt te houden. Daarom 
zijn niet alle indicatoren die deel uitmaken 
van het Eurostat monitoringsframework 
voor circulaire economie aan het dashboard 
toegevoegd, maar ter informatie in Bijlage 2 
opgenomen. In onderstaande tabel is een kort 

overzicht gegeven van de resultaten van deze 
indicatoren voor België en het gemiddelde 
voor de 27 EU-lidstaten. De definitie van de 
indicatoren en de beschikbaarheid van de 
cijfers is opgenomen in Bijlage 2.

Op basis van deze indicatoren doet het België 
het relatief goed op vlak van recyclagegraad, 
zeker in vergelijking met het gemiddelde 
van de 27 EU-lidstaten. Dit wordt verder 
bevestigd door de algemene recyclagegraad 
voor afval, die besproken is onder 3.4.1. Voor 

bioafval recycleren we per capita minder dan 
het gemiddelde van de EU dat door Eurostat 
is berekend. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat niet alle EU-landen cijfers gerapporteerd 
hebben in 2020 (bv. Griekenland, Italië, 
Oostenrijk). 

RESULTATEN BELGIË RESULTATEN EU-27

Indicator 2016 2018 Recent Recent

Recyclagegraad van 
alle verpakkingen 
(percentage)

81,9% 85,3%
83,5%
(2019)

64,4% (2019)

Recyclagegraad van 
plastieken verpakkingen 
(percentage)

43,4% 42,4%
47,3%
(2019)

40,6% (2019)

Recyclagegraad van houten 
verpakkingen (percentage)

80,9% 90,6%
80,5%
(2019)

31,1% (2019)

Recyclage van bioafval (kg 
per inwoner)

85,0% 82,0%
79,0%
(2020) 90,0% (2020)

Terugwinningspercentage 
van bouw- en sloopafval 
(percentage)

95,0% 97,0%
97,0%
(2018)

88% (2018)
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3.2 AMBITIE 2: KOPLOPER 
ZIJN IN CIRCULAIR 
ONTWERP EN PRODUCTIE

Hieronder maken we de stand van zaken op van 
de waarde die in België gecreëerd wordt per 
eenheid verbruikt materiaal of geproduceerd 
afval, op basis van de indicatoren die onder 
Hoofdstuk 2 zijn besproken.

3.2.1 GECREËERDE 
WAARDE PER EENHEID 
MATERIAALVERBRUIK OF 
GEPRODUCEERD AFVAL

De Resource Productivity drukt het Bruto 
Binnenlands Product (bbp) van een land uit ten 
opzichte van de DMC. Tussen 2016 en 2018 is de 
resource productivity van België toegenomen 
van 2,8 naar 3 euro/kg materiaal, om in 2020 
te stabiliseren. De resource productivity van 
België ligt hiermee hoger dan het gemiddelde 
van de 27 EU-landen (2,2 euro/kg). Bij een 
vergelijking met andere landen moet in 
rekening gebracht worden dat de resource 
productivity (via de DMC) ook beïnvloed wordt 
door de samenstelling van de economie (bv. 
hoger resultaat bij minder materiaalintensieve 
sectoren).

Per eenheid bbp (1000 euro) werd in 2016 en 
2018 respectievelijk 98 en 99 ton afval (excl 
grote minerale afvalstromen) geproduceerd 
in België. Deze waarden liggen significant 
hoger dan het gemiddelde van de EU-landen 
(respectievelijk 67 en 66 kg/ 1000 euro). Landen 
die slechter scoren bevinden zich voornamelijk 
in Oost-Europa. De cijfers voor 2020 waren nog 
niet beschikbaar op het moment van opmaak 
van voorliggend rapport.

Het lijkt contra-intuïtief dat eenzelfde land 
hoog scoort op resource productivity en 
anderzijds toch relatief veel afval produceert 
per eenheid bbp, aangezien afval bestaat uit 
materialen die ingezet zijn in de economie. 
Dit valt te verklaren doordat het bbp naar de 
volledige economie kijken en het DMC enkel 
naar het directe materiaalverbruik binnen 
België. Productie voor export zit daardoor 
wel mee in het bbp, maar niet in het DMC. 
Hoe meer export, hoe hoger de resource 
productivity wordt. Bij de ratio tussen bbp 
en totale afvalproductie (excl grote minerale 
afvalstromen) zit deze vertekening niet. 

De definitie voor resource productivity die in 
deze studie is gebruikt, is overgenomen van 
Eurostat. Gelet op het belang van de export 
voor België is het ook interessant om te 
bekijken hoe het bbp zich verhoudt tot de DMI:

Figuur 8 - Overzicht afvalproductie (exclusief grote minerale afvalstromen) per eenheid bbp 
(kg/1000 euro) in de 27 EU-landen voor 2018 (bron: Eurostat)
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• Ratio bbp/DMI voor België in 2020: 1,35 
euro/kg. 

• Gemiddelde bbp/DMI voor de 27 EU-
lidstaten in 2020: 1,99 euro/kg

Dit resultaat sluit wel aan bij het resultaat 
voor de indicator afvalproductie (excl. grote 
minerale afvalstromen) per bbp-eenheid: de 
Belgische economie verbruikt meer materialen 
en produceert meer afval per bbp-eenheid dan 
het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten. Er moet 
echter steeds rekening worden gehouden met 
het feit dat het economische weefsel van een 
land in belangrijke mate het resultaat voor 
deze ratio’s bepaalt. Er is in het kader van deze 
studie geen gedetailleerde vergelijking gedaan 
van de structuur van EU)economieën.

3.2.2 CIRCULAIR 
ONTWERP EN CIRCULAIRE 
PRODUCTIEPROCESSEN

Zoals opgenomen onder 2.2.3 zijn geen 
indicatoren geïdentificeerd die toelaten om 
te bepalen in welke mate circulair ontwerp en 
circulaire productieprocessen ingang vinden in 
de Belgische economie. Op dit ogenblik is het 
enkel mogelijk om via enquêtes en interviews 
bij bedrijven een zicht te krijgen op de mate 
waarin ze hierop inzetten. Er zijn echter geen 

24 Flash Eurobarometer 456: Kmo’s, hulpbronnenefficiëntie en groene markten

bedrijfsenquêtes geïdentificeerd die met een 
vaste frequentie en met een consistente set 
aan vragen polsen naar de inzet van circulair 
ontwerp en circulaire productieprocessen.

In 2017 is een Eurobarometer gelanceerd met 
focus op efficiënt gebruik van hulpbronnen24. 
Hierbij gaf 25% van de 497 Belgische 
respondenten aan dat ze efficiënter gebruik 
maken van hulpbronnen door producten te 
ontwerpen die makkelijker onderhouden, 
hersteld of hergebruikt kunnen worden. 
Dit resultaat ligt in lijn met het Europese 
gemiddelde.

In maart en april 2022 is in het kader van 
voorliggende studie een ondernemingsenquête 
uitgevoerd (zie Bijlage 1). Hierbij gaven 
bedrijven aan dat ze in de ontwerpfase 
vooral focussen op het verminderen van 
het grondstoffenverbruik voor eenzelfde 
functionaliteit, de recyclagemogelijkheden 
van de gebruikte grondstoffen en het circulair 
grondstofverbruik (inzet van biogebaseerde, 
grondstoffen, gerecycleerde grondstoffen, 
lokaal beschikbare grondstoffen, niet-toxische 
grondstoffen, ...). Daarnaast gaf de helft van 
de bedrijven die zelf materialen, halffabricaten 
of producten ontwerpen aan dat ze kijken naar 
het verlengen van de levensduur.

Basis: KMO's die acties nemen om efficiënter
gebruik te maken van hulpbronnen

Q1

1

Q3 Q4

Basis: KMO's die acties nemen om efficiënter
gebruik te maken van hulpbronnen

Methodiek: telefoon

12.902 interviews
11 > 26 / 09 / 2017

497 interviews
11 > 20 / 09 / 2017

België

1. EFFICIËNT GEBRUIK VAN HULPBRONNEN (1/2)

Flash Eurobarometer 456

September 2017

KMO's, efficiënt gebruik van
hulpbronnen en groene markten

Figuur 9 - Efficiënt gebruik van hulpbronnen (Flash Eurobarometer 456, 2017)
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ECOSCORING TOOL    
BARCO
Barco heeft een product ecoscoring tool ontwikkeld 
die toelaat om op een objectieve manier de 
duurzaamheidsprestaties van zijn producten te meten. Voor 
verschillende domeinen (energieperformantie, gebruik 
van chemicaliën en materialen, verpakking en logistiek en 
levenscyclus) wordt een score berekend die het product 
beoordeelt. De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand 
van objectieve criteria die correleren met evoluties in de 
regelgeving, benchmarks van de industrie en peers, eisen 
van klanten of vrijwillige ecolabels. De criteria worden 
jaarlijks aangepast aan de laatste stand van de techniek. 
Het Ecoscoring-systeem van Barco is volledig geïntegreerd 
in het productontwerpproces. Al bij de start van de 
ontwerpfase moeten immers duurzaamheidsafwegingen 
gemaakt worden om tot een hoge ecoscore te komen. 
Tijdens het hele ontwikkelingsproces wordt het R&D 
team uitgedaagd om ecodesign te integreren in het 
beslissingsproces en om de duurzaamheid van Barco-
producten continu te verbeteren.

Figuur 10 - Inzet van ecodesignprincipes (ondernemingsenquête 2022, zie Bijlage 1)

https://www.barco.com/en/page/sustainability/ecoscoring-deepdive
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CIRCULAIR WATERGEBRUIK 
L’ORÉAL LIBRAMONT
Al sinds 20 jaar onderneemt de L’Oréal-fabriek in 
Libramont, gespecialiseerd in producten voor de 
Europese consumentenmarkt om het haar te kleuren en 
te verzorgen, actie om haar ecologische voetafdruk te 
verkleinen. Vastberaden om die uitdaging aan te gaan 
en vanuit de sterke wil om anders te produceren, is de 
Belgische fabriek van de groep sinds 2019 een ‘droge’ 
productiesite. Al het nutswater komt uit een gesloten 
circuit met gerecycleerd water, het leidingwater wordt 
enkel gebruikt om in producten te verwerken, en door 
de werknemers. Door twee technologieën te combineren 
(osmose en evapoconcentratie) kan het afvalwater 
gerecycleerd worden. Die combinatie levert een 
gemiddelde waterbesparing op van 200 m³ per dag. Dat 
is 60 miljoen liter water per jaar, of het equivalent van het 
jaarverbruik van 600 gezinnen.

3.3 AMBITIE 3: KOPLOPER 
ZIJN IN CIRCULAIRE 
GEBRUIKSMODELLEN

Hieronder maken we de stand van zaken op 
van de inzet van circulaire gebruiksmodellen in 
België, die als doel hebben om de levensduur 
van producten, diensten en materialen te 
verlengen, en om het gebruik van producten 
en materialen te optimaliseren.

3.3.1 HERGEBRUIK VAN 
BEPAALDE PRODUCTSTROMEN

Volgens het jaarverslag 2021 van 
Valipac zijn in 2020 3,24 miljoen ton aan 
herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen 
op de markt gebracht, wat een stijging 
is van 5,3% in vergelijking met 2019. De 
herbruikbare bedrijfsmatige verpakkingen 
vertegenwoordigen 81,3% van alle 
bedrijfsmatige verpakkingen die op de markt 
zijn gebracht.

25 In 2019 hebben de leden van Ressources 41.329 ton aan goederen en materialen ‘op de best mogelijke manier gevaloriseerd’. Daarvan kreeg 14.427 ton een nieuw leven in 
Wallonië en Brussel, 11.699 ton werd hergebruikt in Vlaanderen of daarbuiten en 15.203 ton materiaal werd gebruikt voor de herfabricage van nieuwe producten (bv. poetsdoeken 
en meubilair). Bron: Observatoire de la réutilisation des entreprises sociales et circulaires Wallonie/Bruxelles, Édition 2020, p. 17.
26 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Er bestaan geen geaggregeerde cijfers op 
Belgisch niveau omtrent hergebruik van 
producten. We formuleren in onze dashboard 
daarom een hergebruiksindicator voor 
Vlaanderen (op basis van cijfers HERW!N) 
en één voor Brussel/Wallonië (op basis van 
cijfers Ressources). Ressources heeft in 2019 
41329 ton producten gevaloriseerd25, wat 
overeenkomt met 3,01 kg/capita. HERW!N 
heeft in 2016 32,36 ton producten verkocht via 
de kringwinkels, wat overeenkomt met 5 kg/
inwoner. In 2018 is dit toegenomen tot 5,4 kg/
capita om in 2020 af te nemen tot 4,5 kg/capita. 
Zoals aangegeven onder 2.3.1 onderschatten 
deze cijfers de hoeveelheid spullen die lokaal 
een tweede leven krijgen. Een eenmalige studie 
van OVAM26 heeft voor 2019 aangegeven 
dat in werkelijkheid zesmaal zoveel spullen 
hergebruikt zijn, vooral via informele kanalen.

Ontdek de laureaat van de 
BBAE

https://www.loreal.com/nl-nl/belgium/press-release/commitments/loral-remporte-les-belgian-business-awards-for-the-environment/
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HERGEBRUIK VAN 
BATTERIJEN IN 
HOOGWAARDIGE CIRCULAIRE 
ENERGIEOPSLAGSYSTEMEN  
WATT4EVER
Watt4Ever is gespecialiseerd in het ontmantelen en testen van 
batterijen van elektrische wagens om ze vervolgens een tweede 
leven te geven in hoogwaardige circulaire energieopslagsystemen. 
Het bedrijf biedt particulieren en ondernemingen een oplossing op 
het gebied van energie-optimalisering en -opslag. De CO2-impact 
van deze batterijen is 80% kleiner dan nieuwe batterijen maar ook 
op gebied van afval wordt door een Watt4Ever-batterij van 1.800 
kWh 18 ton afval vermeden en moeten er geen nieuwe mineralen 
en zeldzame metalen zoals kobalt gedolven worden.

3.3.2 TEWERKSTELLING 
IN CIRCULAIRE 
GEBRUIKSMODELLEN

Op basis van de Circular Jobs Monitor, die 
begin 2022 is gepubliceerd, zijn 8,4% van de 
werknemers tewerkgesteld in de circulaire 
economie. In de studie die in 2019 door Circle 
Economy en de Koning Boudewijnstichting is 
uitgevoerd werd de circulaire tewerkstelling, op 
basis van een eerdere methodologie ingeschat 
op 7,5%. Beide studies maken gebruik van data 
uit 2017. Zoals aangegeven onder 2.3.2 zijn 
dit schattingen en is er enige discussie over 
de NACE codes die bij een dergelijke oefening 
moeten worden meegenomen. 

In 2022 heeft Inoopa een eerdere studie 
geactualiseerd, waarbij op basis van een 
semantische analyse digitale informatiebronnen 
zijn onderzocht op trefwoorden gelinkt 
aan circulair ondernemen27. Op basis van 
deze studie telt België 52.000 circulaire 
ondernemingen op een totaal van 800.000. 
Deze bedrijven zijn goed voor 600.000 jobs en 
een omzet van 331 miljard euro. Kanttekening 
hierbij is dat bedrijven die maar gedeeltelijk 
circulair werken, volledig worden meegeteld. 

27 https://www.lecho.be/entreprises/general/52-000-entreprises-actives-dans-l-economie-circulaire-en-belgique/10374028?loginSuccess=true
28 Vlaams Planbureau Omgeving, 2020, Verkenning van omgevingsimpact van deelsystemen in Vlaanderen

3.3.3 DEEL- EN AS-A-SERVICE 
MODELLEN

Zoals opgenomen onder 2.3.3 zijn geen 
indicatoren geïdentificeerd die toelaten op een 
betrouwbare manier de evolutie in het aanbod 
van deelplatformen op te volgen, gelinkt aan 
circulaire economie. 

In 2020 zijn de Vlaamse economische 
deelsystemen in kaart gebracht 
via een combinatie van uitgebreid 
literatuuronderzoek28, interviews met kenners 
en interactieve klankbordgroepen met 
stakeholders. Het ging hier om een éénmalige 
oefening die enkel Vlaanderen dekt. De 
conclusie van de studie was dat economische 
deelsystemen zeer divers zijn, uiteenlopende 
financiële en sociale doelstellingen hebben en 
zich meestal nog in een niche bevinden. Er is 
verwacht dat deelsystemen slechts geleidelijk 
gaan doorsijpelen in de maatschappij.

Een eenmalige enquête die de SERV (Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen) in 2018 
bij 1651 ondernemingen en organisaties in 
Vlaanderen uitvoerde toonde aan dat één op 
drie respondenten samenwerkt op het vlak van 
logistiek (30,8%), 8,8% voor energieopwekking, 

Ontdek de laureaat van de 
BBAE

https://watt4ever.be/nl/homepage/
https://www.lecho.be/entreprises/general/52-000-entreprises-actives-dans-l-economie-circulaire-en-belgique/10374028?loginSuccess=true
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PAPILLON PROJECT    
BSH HOME APPLIANCES EN SAAMO 
WEST-VLAANDEREN
Gezinnen die amper de energiefactuur kunnen betalen 
gebruiken vaak energieverslindende huishoudtoestellen. Dat 
jaagt hun energiefactuur de hoogte in en leidt tot nog meer 
financiële problemen. Sinds 2018 voorziet project Papillon 73 
gezinnen uit de Westhoek, geselecteerd door SAAMO West-
Vlaanderen, van 130 huishoudtoestellen met een A++ of A+++ 
label voor een periode van tien jaar.  De vaste maandelijkse 
huurprijs is ongeveer 7 euro per apparaat voor een full-service 
pakket. De overheid legt 2 euro per toestel bij. De toestellen 
blijven eigendom van BSH Home Appliances, die zorgt voor het 
onderhoud (inbegrepen in de huurprijs) en de toestellen op het 
einde van de rit recycleert. Papillon Project slaat twee vliegen 
in een klap: het is een oplossing voor een sociaal probleem én 
een klimaat- en milieuprobleem. 

20,2% voor het delen van machines en 
gereedschappen en 27,3% voor gebouw en 
ruimte. Eén tiende (11,3%) van de respondenten 
werkte met een productdienstcombinatie (in 
een ruime interpretatie).

De resultaten van de enquête van de 
SERV sluiten aan bij de resultaten van de 
ondernemingsenquête die in 2022 in het kader 
van voorliggende studie is uitgevoerd. Hierbij 
gaf 42,9% van de respondenten aan dat ze 
samenwerkingen lopen heeft met andere 

organisaties voor het delen van middelen. 
Deze initiatieven hebben vooral betrekking 
op het delen van gebouwen en ruimtes (26%), 
logistiek (20%) en energieopwekking (16,9%). 
Daarnaast gas 12% van de respondenten aan 
dat ze minstens een eerste pilootinitiatief 
hebben lopen rond productdienstcombinaties. 
62% van deze bedrijven heeft echter geen idee 
wat het aandeel van productdienstcombinaties 
is in de bedrijfsomzet of schat het aandeel op 
minder dan 5%.

Figuur 11 - Delen van middelen (ondernemingsenquête 2022, zie bijlage 1)

Ontdek de genomineerde van 
de BBAE
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3.4 AMBITIE 4: 
KOPLOPER ZIJN IN 
HET HOOGWAARDIG 
TERUGWINNEN VAN 
MATERIALEN

Hieronder maken we de stand van zaken op 
van de terugwinning van materialen in België, 
op basis de indicatoren die onder Hoofdstuk 2 
zijn besproken.

3.4.1 RECYCLAGE VAN 
MATERIALEN

De Circular Material Use Rate (CMUR), kijkt naar 
de ratio tussen het circulair materiaalgebruik 
en het totaal materiaalgebruik. De CMUR 
voor België is tussen 2016 en 2018 met 13% 
toegenomen tot 19,9% Tussen 2018 en 2020 
is de CMUR verder toegenomen met 15,6% tot 
23%. De CE monitor wijst voor de stijging van 
de Vlaamse CMUR tussen 2016 en 2018 naar 
de sterke stijging van de hoeveelheid afval 
dat op binnenlandse sites werd gerecycleerd. 
De gemiddelde CMUR voor de 27 EU-landen 
is geëvolueerd van 11,5% in 2016 tot 12,8% 
in 2020. Binnen de 27 EU-landen heeft enkel 
Nederland een CMUR die hoger ligt dan België 
(30,0% in 2020). De CMUR tussen landen kan 
echter enkel betekenisvol worden vergeleken 

indien ook rekening wordt gehouden met de 
economische structuur.

De recyclagegraad voor afval (exclusief grote 
minerale afvalstromen) is tussen 2016 en 2018 
toegenomen van 78 naar 81%. Op het moment 
van opmaak van dit rapport waren de cijfers voor 
2020 nog niet beschikbaar. In 2018 bedroeg de 
gemiddelde recyclagegraad voor afval voor 
de 27 EU-lidstaten 55%. Enkel Slovenië had 
in 2018 een recyclagegraad die hoger was 
dan België (82%). De laatste jaren werden in 
België nog bijkomende hoogtechnologische 
sorteercentra in gebruik genomen, onder meer 
in het kader van de introductie van de Nieuwe 
Blauwe Zak (PMD). Deze centra moeten verder 
bijdragen aan een lokale circulaire economie.

3.4.2 HOEVEELHEID 
RESTAFVAL VAN BEDRIJVEN

In 2018 werd in België 1640 kton aan 
bedrijfsrestafval opgehaald door de 158 
afvalophalers die aangesloten zijn bij Valipac. In 
2020 werd 1480 kton restafval opgehaald, een 
daling met bijna 10%. Deze daling is wellicht 
het gevolg van de economische impact van 
de gezondheidscrisis. Tot slot is het belangrijk 
om mee te nemen dat het gemengde bouw-en 
sloopafval niet is opgenomen in de cijfers van 
Valipac.

Figuur 12 - Circular Material Use Rate (CMUR) in de 27 EU-landen (Bron: Eurostat)
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RECYCLAGEPROJECT VAN MDF EN HDF  
UNILIN GROUP
De meeste MDF- en HDF-vezelplaten belanden na gebruik (gemiddeld 
14-20 jaar) in de verbrandingsoven. De recyclage van deze types 
plaatmateriaal was lang onmogelijk omdat de lijm, die in de platen als 
bindmiddel voor de houtvezels gebruikt wordt, niet op een industrieel 
haalbare manier gefilterd kon worden.
Unilin Group heeft nu een technologie ontwikkeld om de houtvezels 
uit MDF- en HDF-vezelplaten op een economisch rendabele manier 
te recupereren en opnieuw te gebruiken voor de productie van 
kwalitatieve vezelplaten op industriële schaal. Met deze primeur zal 
Unilin Group op termijn in staat zijn om jaarlijks 380.000 ton aan CO2 

opgeslagen te houden in de houtvezels.

DE TIENSE WATERVELDEN   
TIENSE SUIKER EN DE WATERGROEP
Suikerbieten bestaan voor 75% uit water. De Tiense Suikerraffinaderij 
hergebruikt dit restwater tijdens het productieproces van haar 
suiker. Toch vloeit er elk jaar uiteindelijk meer dan één miljard liter 
water, of zo’n 400 olympische zwembaden, van dit (gezuiverd) water 
naar beken en rivieren. Met het project ‘De Tiense Watervelden’, een 
samenwerking tussen De Tiense Suikerraffinaderij  en De Watergroep, 
wordt dit restwater opnieuw verwerkt tot drinkwater.
Het bietenproceswater verlaat de Tiense Suikerfabriek aan een 
temperatuur van 20°C en kan perfect gebruikt worden voor 
warmterecuperatie. Het water komt vervolgens op De Tiense 
Watervelden terecht in grote bufferbekkens. Daar zorgt De 
Watergroep voor de verdere zuivering door middel van een nieuw 
waterbehandelingsstation. Op het bufferbekken dat gebruikt 
wordt om drinkwater te produceren, wordt een zonnepanelenpark 
aangelegd, goed voor 4,5 Megawattpiek. De andere bufferbekkens 
zijn geschikt voor watersporten en -recreatie.

3.4.3 HOEVEELHEID AFVAL 
DAT GESTORT WORDT

Op basis van de cijfers van Eurostat is in 2018 
3812 kton afvalmateriaal gestort in België. Dit 
is een stijging van bijna 38% tegenover 2016. 
Het is niet duidelijk wat deze stijging heeft 
veroorzaakt. De stijging heeft zich voorgedaan 
over verschillende afvalstromen. 

29 https://ovam.vlaanderen.be/tarieven-en-capaciteiten-voor-storten-en-verbranden

Er zijn nog geen cijfers voor 2020 beschikbaar 
via Eurostat. Vlaamse cijfers wijzen op een 
daling van de gestorte hoeveelheid afval in 
2020 tegenover 201829.

https://www.unilinpanels.com/nl-be/blog/recyclage-mdf-hdf-nieuwe-technologie
https://www.tiensesuikerraffinaderij.com/nieuws/van-suikerbiet-naar-drinkwater
https://www.dewatergroep.be/nl-be/over-de-watergroep/nieuws/de-tiense-watervelden-van-suikerbiet-naar-drinkwater
https://ovam.vlaanderen.be/tarieven-en-capaciteiten-voor-storten-en-verbranden
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3.5 AMBITIE 5: STERK 
ZIJN IN HET GEBRUIKEN 
VAN ENABLERS VOOR DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE

Hieronder maken we de stand van zaken op 
van het gebruik van enablers voor de circulaire 
economie, op basis de indicatoren die onder 
Hoofdstuk 2 zijn besproken.

3.5.1 EVOLUTIE WETGEVEND 
KADER

In hoofdstuk 4 is een kwalitatieve beschrijving 
opgenomen van de mate waarin het Federaal 
actieplan voor een circulaire economie (2021-
2024) wettelijke barrières voor circulaire 
wegneemt en/of nieuwe maatregelen 
introduceert die circulaire economie kunnen 
bevorderen.

In lijn met het Eurostat monitoringsframework 
is een Green Public Procurement (GPP) 
indicator opgenomen in het dashboard. De 
concrete uitwerking van deze indicator loop 
nog op Europees niveau. 

3.5.2 SAMENWERKING IN DE 
WAARDEKETEN

Hoofdstuk 6 bevat een beschrijving van recente 
initiatieven door de leden-sectorfederaties van 
het VBO, waaronder verschillende initiatieven 
(o.a. lerende netwerken en overlegfora) om 
samenwerking en kennisdeling te bevorderen.

3.5.3 DIGITALISERING TER 
ONDERSTEUNING VAN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE

Zoals opgenomen onder 2.5.4 zijn geen 
ondernemingsenquêtes geïdentificeerd die 
met een vaste frequentie en met een consistente 
set aan vragen polsen naar digitalisering ter 
ondersteuning van de circulaire economie. 

In 2018 heeft de SERV (Sociaal-Economische 
Raad van Vlaanderen) een eenmalige 

30 Stichting Innovatie en Arbeid, Circulaire economie in ondernemingen en organisaties in Vlaanderen -Ondernemingsenquête 2018, Tabel 26 en p. 40-42.
31 https://www.test-aankoop.be/woning-energie/milieu/pers/greenclaims; https://test-aankoop.be/woning-energie/milieu/nieuws/enquete-duurzaamheid 

ondernemersenquête uitgevoerd omtrent 
circulaire economie in Vlaanderen die een 
aantal interessante inzichten biedt omtrent de 
link tussen circulaire economie en digitalisering 
en automatisering30. Bij meer dan de helft 
van de ondernemingen en organisaties die 
op alle circulaire economie dimensies (in dit 
onderzoek gaat het om recuperatie van afval, 
rest- of bijproducten; levensduurverlenging; 
delen van middelen; aanbieden van 
productdienstcombinatie) inzetten, 
gebeuren investeringen in automatisering en 
robotisering. Dit zakt tot een kwart wanneer 
men geen circulaire inspanningen levert. De 
ondernemingen en organisaties die hoog 
scoren op circulaire economie inspanningen 
hebben ook vaker een informaticasysteem 
dat de verschillende processen zoals logistiek, 
aankoop, productie, planning en personeel met 
elkaar verbindt. Deze verbanden houden stand 
na controle voor grootte van de organisatie en 
sector. Deze enquête biedt inzicht in verbanden 
tussen circulaire en digitale transformatie, 
maar laat niet toe de vraag te beantwoorden 
of digitale technologie in toenemende mate 
wordt ingezet voor het realiseren van circulaire 
strategieën. Om na te gaan of digitalisering in 
toenemende mate een hefboom vormt voor de 
circulaire economie kunnen we op dit moment 
enkel gerealiseerde praktijkvoorbeelden delen.

3.5.4 CONSUMENTEN-
BEWUSTZIJN

Zoals opgenomen onder 2.5.2 zijn geen 
consumentenenquêtes geïdentificeerd die met 
een vaste frequentie en met een consistente 
set aan vragen polsen naar het belang dat 
consumenten hechten aan milieuvriendelijk 
gedrag, duurzame keuzes, aandacht voor 
milieuclaims, etc.

Tussen april en mei 2021 heeft Testaankoop 
wel een enquête uitgevoerd rond milieuclaims 
bij een  representatieve steekproef onder 
de Belgische bevolking (tussen 18 en 74 jaar 
oud)31. Uit deze bevraging bleek dat maar 
liefst 92% van de Belgen van mening is dat 
het belangrijk tot zeer belangrijk is om zich 
milieuvriendelijk te gedragen maar niet altijd 
weet hoe dat moet, iets wat Test Aankoop 
ook al aantoonde via een bevraging uit 2020. 
85% van de respondenten vindt het nuttig of 

https://www.test-aankoop.be/woning-energie/milieu/pers/greenclaims
https://test-aankoop.be/woning-energie/milieu/nieuws/enquete-duurzaamheid


Vooruitgangsrapport Circulaire Economie in België 2022 53

KOSTENEFFICIËNT EN 
LEVENSDUURVERLENGEND 
ONDERHOUD DANKZIJ DIGITALE 
TECHNOLOGIEËN     
3E
Om concurrentieel te blijven ten opzichte van andere 
elektriciteitsbronnen moeten de exploitatie- en 
onderhoudskosten van hernieuwbare energieproductie 
(bv. via windturbines) aanzienlijk kunnen verminderen. 
3E ontwikkelde SynaptiQ, een platform voor 
prestatiebewaking en voorspellend onderhoud van de 
turbines. De regelsystemen van windturbines maken 
gebruik van een groot aantal sensoren en indicatoren om 
gedrag in real time te meten. Deze datastromen worden 
doorgestuurd naar een systeem op afstand. Dat verwerkt 
de gegevens en grijpt in waar nodig. SynaptiQ ontleedt 
de gegevens en voert er voorspellende analyses op uit. 
Het doel is om de oorzaken van de ondermaatse prestatie 
zo snel mogelijk aan te pakken, of om preventief te 
vermijden dat een bepaald (sub)onderdeel stukgaat. Om 
te detecteren of een windturbine ondermaats presteert, 
maakt het systeem gebruik van artificiële intelligentie 
methoden. 

zeer nuttig dat producten en diensten milieu-
informatie bevatten en 43% heeft vandaag 
meer aandacht voor milieuclaims dan 5 jaar 
geleden. Ten slotte geven 4 op de 10 (42%) 
aan dat ze liever een product met een ecolabel 
kopen dan een product zonder. Een bevraging 
in september 2021 over duurzame keuzes 
maken in het dagelijks leven leert ons dan 
weer dat meer dan de helft (54%) de voorkeur 
geeft aan duurzamere producten van betere 
kwaliteit die kunnen worden hersteld, maar 
toch geeft slechts 30% wegwerpproducten 
zoals papieren servetten, scheermesjes of 
luiers (bijna) helemaal op.

Daarnaast bevat de Standaard Eurobarometer 
twee terugkerende vragen die bijkomend 
inzicht kunnen bieden in de mate waarin de 
eindgebruiker belang hecht aan milieuthema’s, 
met name: 

• Wat zijn volgens u de twee belangrijkste 
problemen waarmee ons land kampt op dit 
moment? 

• Wat zijn volgens u de twee belangrijkste 
problemen waarmee u persoonlijk wordt 
geconfronteerd op dit moment? 

Respondenten kunnen voor beide vragen 
maximaal 2 antwoorden kiezen uit volgende 
lijst: ‘Rising prices / inflation / cost of living, 
Health, Economic situation, The environment 
and climate change, Unemployment, Energy 
supply, Housing, Government debt, The 
education system, Pensions, Immigration; 
Crime, Taxation, Terrorism’.

Respectievelijk 19 en 18% van de Belgische 
respondenten gaf ‘milieu en klimaatverandering’ 
op bij de twee vragen. Deze antwoorden 
vallen niet één op één gelijk te stellen met 
een bewustzijn rond circulaire economie en de 
voordelen van circulaire producten en diensten. 
Daarnaast kan aangenomen worden dat de 
antwoorden sterk beïnvloed worden door de 
actualiteit op het moment van de bevraging 
(denk aan aanslagen, pandemie of oorlog).

https://3e.eu/our-platform
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3.6 CONCLUSIES

We zijn trots dat we met de 17 indicatoren 
die geselecteerd zijn voor het dashboard, 
voor het eerst een stand van zaken krijgen 
over de circulaire economie in België. Het 
dashboard is evolutief en kan nu tweejaarlijks 
verder aangevuld worden en verbeterd waar 
nodig. Het laat ons toe om daadwerkelijk te 
analyseren hoe België presteert op vlak van 
circulaire economie. Toch is het belangrijk 
om te benadrukken dat deze 17 indicatoren 
elk slechts een deelaspect belichten van de 
circulaire economie en dat ze samen  niet alle 
aspecten van circulaire economie in rekening 
nemen. Er dient nog veel onderzoek te 
gebeuren rond circulaire indicatoren en 
op dit ogenblik is nog heel wat informatie 
slechts fragmentarisch beschikbaar. In 
deze studie is gebruik gemaakt van bestaande 
indicatoren. Het dashboard dient bij herneming 
van de studie getoetst te worden aan de 
nieuwe inzichten uit onderzoek.

Voorliggende studie is te beschouwen als 
een nulmeting van de stand van zaken van 
circulaire economie in België. Wegens de 
beschikbaarheid aan data is 2020 hierbij 
als referentiejaar genomen, eventueel 
aangevuld met trends tegenover 2016 en 2018. 
Bij gebruik van 2020 als referentiejaar moet 
bij de interpretatie vanzelfsprekend steeds 
rekening worden gehouden met de impact 
van de gezondheidscrisis op de economie. Drie 
voorzichtige conclusies zijn wel al te destilleren 
uit dit eerste dashboard: 

1. Het materiaalverbruik van de Belgische 
economie is eerder stabiel over de periode 
2016-2020 en dit zowel wanneer we naar 
het materiaalverbruik voor binnenlands 
gebruik (DMC) kijken als wanneer we 
bijkomend het materiaalverbruik voor de 
export meenemen (DMI).

2. De hoeveelheid afval die de Belgische 
economie produceert per eenheid BBP, 
ligt relatief hoog. Om een vergelijking 
tussen landen mogelijk te maken dient 
in detail naar de structuur van de 
economie te worden gekeken (een meer 
materiaalintensieve economie zal meer 
afval creëren), maar het valt op dat onze 
buurlanden het relatief beter doen.

3. België is al lang actief op het gebied 
van gescheiden inzameling en recyclage 
van afval. Dit heeft aanleiding gegeven 
tot een recyclagegraad voor afval 
die tot de Europese top behoort. De 
Belgische economie zet ook relatief 
veel secundaire grondstoffen in, in 
vergelijking met de andere EU-lidstaten, om 
aan de materiaalnoden van de economie te 
voldoen (CMUR).
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RECENT 
FEDERAAL 

BELEID
4.

De VBO Visie 2030 voor België uit mei 2021 
omschrijft een aantal voorwaarden om succesvol 
de transitie naar een circulaire economie te 
kunnen maken. Hieronder onderzoeken we kort 
of nieuw federaal beleid32, en met name het 
Federaal actieplan circulaire economie 2021-
2024, aandacht besteedt aan deze voorwaarden. 
We baseren ons hierbij louter op de tekst van het 
federaal actieplan (goedgekeurd op 17 december 
2021), niet op de uitvoering van het plan. Die 
laatste lijkt slechts traag op gang te komen. 

Met het Federaal actieplan circulaire 
economie wil de federale regering via haar 
bevoegdheden op het vlak van productbeleid, 
consumentenbeschermingsbeleid, overheids-
opdrachten, fiscaal beleid en het Plan voor 
Herstel en Veerkracht (PHV) de kansen grijpen 
die de circulaire economie biedt voor ons land op 
het vlak van innovatie, werkgelegenheid, welzijn 
en competitiviteit. Daarnaast vallen verschillende 
circulaire hefbomen ook onder regionale 
bevoegdheden.

4.1 INZETTEN OP EUROPA
WAT IS ER NODIG VOLGENS HET 
VBO? 

Het Belgisch beleid moet passen in de opbouw 
van een circulaire economie op Europees 
niveau die schaalvoordelen oplevert en inzet op 
complementariteit tussen landen. De Belgische 
overheden moeten hun invloed maximaal 

32 Een analyse van recent Europese en gewestelijk beleid valt buiten de scope van deze 
opdracht
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aanwenden om ook op Europees vlak te 
pleiten voor een ondersteunend beleidskader. 
Vooral de vrije circulatie van secundaire 
materialen binnen Europa wordt als belangrijk 
aangestipt. Daarnaast moeten ecodesign 
en productnormering op Europees niveau 
worden uitgewerkt om schaalvoordelen te 
verwezenlijken en om het level playing field op 
de ééngemaakte Europese markt te versterken.

WAT VINDEN WE TERUG IN HET 
FEDERAAL ACTIEPLAN? 

De federale regering geeft in deel 3 van haar 
plan aan, samen met de drie gewesten, 
een actieve rol te willen spelen bij de 
onderhandelingen over wetsvoorstellen 
omtrent productbeleid en de 
consumentenbescherming die in het kader van 
het nieuwe Europese Circular Economy Action 
Plan worden geformuleerd (o.a. de herziening 
van richtlijn inzake ecologisch ontwerp, 
de herziening van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming, het invoeren van 
een ‘recht op herstelling’) en de omzetting 
ervan in ons land. Voor wat het productbeleid 
betreft stipt het federaal actieplan de volgende 
standpunten aan die de federale regering wil 
verdedigen.

• Men wenst dat het productbeleid, dat op 
Europees niveau wordt ontwikkeld, een 
werkelijk geïntegreerd productbeleid is. Dit 
betekent dat de wetgevingsinstrumenten, 
hoewel zij binnen een kader van de circulaire 
economie zijn ontwikkeld, rekening houden 

met alle milieueffecten gedurende de 
gehele levenscyclus van producten.

• Men wenst ook de samenhang tussen de 
verschillende instrumenten van het EU- 
productbeleid (bv. normen, labels, EPR, 
overheidsopdrachten, enz.) te verzekeren.

• De federale regering wil in de Europese 
onderhandelingen ook inzetten op de 
verwijdering van zorgwekkende chemische 
stoffen uit producten.

Bij de aanvullende federale maatregelen in 
hoofdstuk 5 van het plan zijn er een aantal die 
expliciet de bedoeling hebben om input te 
leveren voor het Europese beleid. Maatregel 
11 wil op basis van een Belgische studie 
ondersteuning bieden voor de ontwikkeling 
van digitaal systeem om materiaalstromen op 
Europees niveau te traceren. 

Bij de aanvullende federale maatregelen wordt 
verder melding gemaakt van de introductie 
van mogelijke nieuwe productnormen om 
hergebruik en/of recyclage te vergemakkelijken 
(maatregel 1), voor o.a. verpakkingen, 
elektrische en elektronische apparaten, 
bouwmaterialen. Het federale actieplan laat 
in het midden of deze nieuwe normen voor 
producten op Europees niveau zullen gebracht 
worden (in het kader van de wetsvoorstellen 
die voortvloeien uit het nCEAP), of op federaal 
niveau. 

Voor wat betreft maatregel 4, de ontwikkeling 
van een certificering voor gerecycleerde 
inhoud, wordt vermeld dat ook binnen de 
uitvoeringsmodaliteiten van de SUP (Single 
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Use Plastics)-Richtlijn wordt gewerkt aan een 
methode om recycled content te attesteren. 
Het is niet helemaal duidelijk hoe het geplande 
federale certificeringsinitiatief, dat overigens 
niet beperkt lijkt tot kunststoffen, zich 
verhoudt tot dit werk op EU niveau.

De herstelbaarheidsindex (maatregel 2) en de 
verplichting tot het verstrekken van informatie 
over softwarecompatibiliteit (maatregel 3) zijn 
maatregelen die men op Belgisch niveau wil 
invoeren, geïnspireerd op Frankrijk. Voor wat 
de herstelbaarheidsindex betreft zal worden 
overlegd met de andere Benelux landen. 

Het Koninklijk Besluit dat de omzetting van de 
EU Richtlijn betreffende de vermindering van 
de effecten van bepaalde kunststofproducten 
op het milieu vormt en het in de handel brengen 
van een aantal plastic producten voor eenmalig 
gebruik omvat (maatregel 6) gaat verder dan 
de Europese richtlijn. 

Maatregel 10 voorziet de ontwikkeling 
van een (vrijwillig) duurzaamheids- en 
circulariteitscertificering in België. Een 

eventuele inbedding in (bestaande) Europese 
certificeringssystemen, om te vermijden dat 
internationaal actieve ondernemingen moeten 
appliqueren voor een veelheid aan nationale 
certificeringen, wordt niet vermeld.

Maatregel 12 wil onderzoeken of de verlenging 
van de wettelijke garantieduur kan bijdragen 
tot de overgang naar een circulaire economie. 
De maatregel zoals nu beschreven in het 
actieplan gaat niet in op het feit dat er aandacht 
moet zijn voor de mogelijke uitdagingen voor 
ondernemingen indien EU-landen los van 
elkaar de duur van de wettelijke garantie gaan 
bepalen.

Maatregel 13 beoogt de opmaak van precieze 
criteria voor bepaalde milieuclaims (omtrent 
o.a. gerecycleerde inhoud, herbruikbaarheid), 
in afwachting van strengere Europese regels 
om greenwashing tegen te gaan. Het is uit de 
tekst van het actieplan niet volledig duidelijk 
of men bindende dan wel vrijwillige richtlijnen 
voor ogen heeft op Belgisch niveau.
 

KOMT HET FEDERAAL ACTIEPLAN 
TEGEMOET AAN DE VBO VOORWAARDEN 
M.B.T. ‘INZETTEN OP EUROPA’? 

• We zien een duidelijke intentie van de federale overheid om, samen 
met de gewesten, te wegen op het Europees beleid en met name 
initiatieven rond productbeleid en consumentenbescherming.

• Overwegend wenst de FOD zich in te schrijven in het Europees 
(product)beleid en het initiatief voor Duurzame Producten, 
toch lijkt het erop dat men enkele maatregelen – denk aan een 
herstelbaarheidsindex – louter op Belgisch niveau wenst in te 
voeren, waarbij het onduidelijk is hoe men het gelijk speelveld 
wil verzekeren. Het plan vermeldt wel in algemene termen dat 
voor alle maatregelen (binnen en buiten het Europese kader) 
aandacht zal besteed worden aan het concurrentievermogen 
van Belgische ondernemingen op internationaal niveau.
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4.2 BESTUURLIJKE 
EN BELEIDSOVER-
SCHRIJDENDE 
SAMENWERKING

WAT IS ER NODIG VOLGENS HET 
VBO? 

De verschillende beleidsniveaus in België 
moeten onderling en met de privésector 
samenwerken. Bovendien is een benadering die 
bevoegdheidssilo’s (consumenten, economie, 
milieu en energie) overstijgt nodig. Meer in het 
bijzonder wordt gewezen op het belang van 
een goede en transparante werking van het 
intra-Belgisch Platform Circulaire Economie.

WAT VINDEN WE TERUG IN HET 
FEDERAAL ACTIEPLAN? 

In deel 2 (Bestuur) van het federaal actieplan 
wordt uitgelegd hoe, om te komen tot 
meer strategische samenwerking tussen 
de federale en de gewestelijke overheden, 
de Interministeriële Conferentie voor het 
Leefmilieu (ICL) uitgebreid met economie, 
een initiatief zal nemen om het huidige intra-
Belgische platform voor de circulaire economie 
om te vormen tot een structureel coördinatie 
instrument dat politieke steun geniet. Er zal 
een duidelijk mandaat komen voor het intra-
Belgisch platform en een gemeenschappelijke 
langetermijnvisie- en doelstellingen. Ook 
zal dit platform gebruikt worden om, bij de 
uitvoering van de acties uit het federaal plan, 
daadwerkelijke complementariteit met de 
gewesten te waarborgen.

KOMT HET FEDERAAL ACTIEPLAN 
TEGEMOET AAN DE VBO 
VOORWAARDEN M.B.T. ‘BESTUURLIJKE 
EN BELEIDSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKING’? 

• De uitbreiding van de ICL met economie kan bijdragen tot 
coördinatie over bevoegdheidsdomeinen heen.

• Er is de duidelijke intentie om de werking van het intra-Belgisch 
platform circulaire economie nieuw leven in te blazen en te 
versterken. Er wordt echter geen timing naar voren geschoven 
om dit te realiseren.

• Het federaal actieplan lijkt geen structureel overleg tussen de 
relevante overheden en de privésector te voorzien. 
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4.3 BEVOORRADINGS-
ZEKERHEID MATERIALEN 
EN ENERGIE
WAT IS ER NODIG VOLGENS HET 
VBO?

De transitie naar een circulaire economie 
moet bijdragen aan de versterking van de 
bevoorradingszekerheid van materialen en 
energie. Daarbij zijn er geen one size fits all 
oplossingen. Cruciaal zijn sowieso de creatie 
van een eengemaakte markt in Europa voor 
secundaire materialen en de beschikbaarheid 
van voldoende klimaatneutrale energie voor 
terugwinnings- en recyclageprocessen en de 
noodzakelijke digitalisering.

WAT VINDEN WE TERUG IN HET 
FEDERAAL ACTIEPLAN? 

Het inleidende deel 1 van het plan, benoemt 
‘vermindering van onze afhankelijkheid van 
hulpbronnen’ expliciet als één van de voordelen 
die de circulaire economie biedt voor België, 
en verwijst daarbij ook naar de afhankelijkheid 

van ons land van ingevoerde grondstoffen.  
In deel 4 en 5 van het plan, respectievelijk 
maatregelen ter bevordering van de circulaire 
economie in het kader van het Plan voor 
herstel en Veerkracht en aanvullende federale 
maatregelen voor een circulaire economie, 
worden geen maatregelen gepresenteerd die 
specifiek ingaan op het vrij verkeer in Europa van 
secundaire materialen noch op het verhogen 
van de energie-efficiëntie van terugwinnings- 
en recyclage processen of de beschikbaarheid 
van klimaatneutrale energie voor het sluiten 
van materiaalkringlopen. Dit lijkt verklaarbaar 
vanuit bevoegdheidsverdelingen tussen de 
gewesten en de federale overheid, waarbij 
grensoverschrijdend afvaltransport en 
milieuvriendelijke energie (overwegend) 
gewestelijke bevoegdheden zijn. Energie- en 
klimaat zijn bovendien thema’s die in andere 
plannen aan bod komen, denk aan het Nationaal 
Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

KOMT HET FEDERAAL ACTIEPLAN 
TEGEMOET AAN DE VBO VOORWAARDEN 
M.B.T. ‘BEVOORRADINGSZEKERHEID 
MATERIALEN EN ENERGIE’?

• Het federaal actieplan bevat geen maatregelen die specifiek 
gaan over de totstandbrenging van een ééngemaakte markt 
voor secundaire materialen noch maatregelen gericht op het 
verhogen van de beschikbaarheid van klimaatneutrale energie 
voor terugwinnings- en recyclageprocessen. Grensoverschrijdend 
afvaltransport en milieuvriendelijke energie zijn (overwegend) 
gewestelijke bevoegdheden.

• Het federaal actieplan besteedt geen aandacht aan de vrije 
circulatie binnen Europa van secundaire grondstoffen, maar 
afvaltransport is overwegend een gewestelijke bevoegdheid.
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4.4 ONDERSTEUNEND 
BELEIDSKADER

WAT IS ER NODIG VOLGENS HET 
VBO?  

Het is noodzakelijk om een ondersteunend 
beleidskader te creëren dat in de eerste plaats 
reeds herhaaldelijk geïdentificeerde barrières 
wegneemt. Ten tweede moeten ‘bruggen’ 
worden gebouwd tussen reglementering op 
het vlak van chemische stoffen, producten 
en secundaire materialen. Ten derde moet 
het ondersteunend beleidskader, naast 
strategieën in de afvalfase, ook voldoende 
aandacht besteden aan de zogenaamde 
binnenste cirkels van de circulaire economie 
en strategieën zoals herstel, hergebruik en 
productdienstcombinaties). Tot slot moeten 
overheden meer inzetten op digitale systemen 
ter ondersteuning van de circulaire transitie.

WAT VINDEN WE TERUG IN HET 
FEDERAAL ACTIEPLAN?

De federale overheid wil de circulaire economie 
bevorderen via enerzijds financiering en 
anderzijds een aantal zogenaamde aanvullende 
federale beleidsmaatregelen. 

• Financiering: In het kader van het Plan 
voor Herstel en Veerkracht zal de federale 
regering het investeringsproject “Belgium 
Builds Back Circular” op de rails zetten, dat 
de overgang naar een circulaire economie 
in België moet versnellen. Het project heeft 
twee grote ambities, nl. (1) financiering van 
projecten op het gebied van ecodesign en 
vervanging van zorgwekkende chemische 
stoffen en (2) bewustmaking van kmo’s 
voor te lichten over de circulaire economie.  
De federale overheid maakt op een 
totaalbudget van 2,9 miljard euro in het 
kader van het PHV, 182 miljoen euro (ci. 6%) 
vrij voor dit specifieke project. (Daarnaast 
gaat nog eens 907,22 miljoen euro naar de 
renovatie van gebouwen en opkomende 
energietechnologieën.) 

• Aanvullende federale maatregelen: 
De maatregelen die de federale overheid 
introduceert zijn gebundeld onder 6 
doelstellingen:

o Doelstelling 1: stimuleren van het 
op de markt brengen van circulaire 
producten. Onder deze doelstelling vinden 
we maatregelen gericht op de wijziging 
van productnormen om hergebruik en/
of recyclage te vergemakkelijken; het 
bevorderen van de herstelbaarheid van
 producten door middel van een verplichte 
index; verplichte informatieverstrekking 
over softwarecompatibiliteit van 
producten; de ontwikkeling van een 
certificering voor gerecycleerde 
inhoud; de opmaak van een strategisch 
overheidsbeleid voor de vervanging 
van zorgwekkende chemische stoffen; 
het bannen van wegwerpproducten 
en het bevorderen van herbruikbare 
alternatieven; onderzoek naar een 
wettelijk kader voor het ontwerpen van 
nieuwe diensten (denk aan deelfietsen- 
of auto’s en thuis-bezorging van 
voedingsmiddelen); en de ontwikkeling 
en verspreiding van een methodologie 
voor bedrijven die een Product as a 
Service bedrijfsmodel willen opzetten.

o Doelstelling 2: bevorderen van meer 
circulariteit in de productiemethoden   
Onder deze doelstelling vinden we 
volgende federale maatregelen terug: de 
ontwikkeling van een  duurzaamheids- en 
circulariteitscertificering; en een studie 
naar de ontwikkeling van een efficiënt 
digitaal systeem om materiaalstromen 
op EU niveau te traceren als input in het 
Europees beleid.

o Doelstelling 3: ondersteunen van de 
rol van consumenten en aanbestedende 
diensten. Onder deze doelstelling 
vallen volgende maatregelen: een 
onderzoek naar de rol van de wettelijke 
garantieperiode (en meer bepaald een 
eventuele verlenging ervan tot meer 
dan twee jaar) bij de overgang naar een 
circulaire economie; de opmaak van 
richtlijnen voor milieuclaims (omtrent o.a. 
percentage gerecycleerde materialen, 
herstelbaarheid, herbruikbaarheid 
en gehalte aan biomassa); kennis-
opbouw en pilootprojecten 
omtrent circulair aankopen; en een 
sensibiliseringscampagne gericht op 
burgers omtrent circulaire economie.
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o Doelstelling 4: zorgen voor de nodige 
stimulansen en instrumenten. Hier 
vindt men maatregelen terug omtrent 
het zoeken naar oplossingen samen met 
de financiële sector voor de financiering 
van circulaire projecten en de oprichting 
van een netwerk van experten omtrent 
fiscaliteit ter ondersteuning van de 
circulaire economie.

o Doelstelling 5: ondersteunen 
van de rol van werknemers in de 
transitie. Deze doelstelling omvat 
onder andere maatregelen over de 

evaluatie van het federale beleid 
omtrent de beroepsopleiding vanuit 
circulaire economie doelstellingen en 
draagvlakcreatie via het sociale overleg.

o Doelstelling 6: evalueren van de 
vorderingen.  Hier vinden we maatregelen 
terug zoals een analyse voor België op 
basis van het Eurostat monitoringskader 
voor circulaire economie; de ontwikkeling 
van een set indicatoren om de 
materiaalvoetafdruk van België te kunnen 
opvolgen en de monitoring van de 
uitvoering van het plan zelf.

KOMT HET FEDERAAL ACTIEPLAN 
TEGEMOET AAN DE VBO VOORWAARDEN 
M.B.T. ‘ONDERSTEUNEND 
BELEIDSKADER’? 

We stellen vast dat het federaal actieplan – in lijn met de vraag 
van het VBO – aandacht besteed aan andere circulaire strategieën 
dan recyclage en ingaat op productontwerp, herstel en circulaire 
businessmodellen zoals PaaS. 
Verder zijn er een aantal maatregelen die betrekking hebben op 
‘enablers’ voor de circulaire economie, zoals het vergroten van 
de kennis bij bedrijven en burgers en het inzetten van digitale 
technologie voor de tracering van producten en materialen. Dit 
laatste blijft voorlopig beperkt tot studiewerk.  

Het aangekondigde strategisch overheidsbeleid dat men wil 
ontwikkelen samen met de Belgische REACH partners zou – in 
theorie – tegemoet kunnen komen aan de vraag om ‘bruggen’ te 
bouwen tussen reglementering op het vlak van chemische stoffen, 
producten en secundaire materialen. De maatregel is nog te weinig 
in detail uitgewerkt om hierover volwaardige uitspraken te kunnen 
doen. We merken in het algemeen op dat de maatregelen in het 
federaal actieplan veelal in erg algemene  termen zijn geformuleerd 
en nog maar weinig in detail uitgewerkt. Dat maakt het moeilijk om 
uitspraken te doen over hun ambitieniveau of over een redelijke 
termijn waarop ze zullen worden opgezet. Operationele plannen en 
een tijdsschema per maatregel zijn nog niet beschikbaar. 

Positief is alvast dat men de vorderingen op het vlak van circulaire 
economie wenst te gaan monitoren en opvolgen of het (federaal) 
beleid zijn vruchten afwerpt, al stellen we hier opnieuw vast dat de 
maatregelen omtrent evaluatie onder doelstelling 6 slechts summier 
zijn beschreven in het plan. Het plan omhelst slechts de periode tot 
2024 omhelst en omvat geen langetermijnvisie van de federale 
overheid omtrent de circulaire economie.
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4.5 HANDHAVING

WAT IS ER NODIG VOLGENS HET 
VBO?

De overheid moet effectieve controle van de 
bestaande ecodesign-, productnormen-, afval- 
en afvaltransportregelgeving verzekeren, ook 
voor geïmporteerde producten.

WAT VINDEN WE TERUG IN HET 
FEDERAAL ACTIEPLAN?

In haar actieplan erkent de federale 
overheid in algemene termen dat de meeste 
producten afkomstig zijn uit geglobaliseerde 
waardeketens en dat internationale handel 
plaatsvindt in verschillende stadia van de 
levenscyclus van een product, inclusief 
wanneer een product het einde van zijn leven 
bereikt. De FOD kondigt aan dat ze zal blijven 

hameren op circulaire economie principes 
binnen het handelsbeleid (met name in de 
hoofdstukken over handel en ontwikkeling in 
de vrijhandelsovereenkomsten waarover de 
Europese Commissie onderhandelt) en in de 
normalisatiewerkzaamheden op internationaal 
niveau. 

Het plan vermeldt ook kort – in de inleidende 
paragrafen van deel 5 – dat de Belgische 
markttoezichtautoriteiten zullen bewust 
gemaakt worden van het belang van de 
circulaire economie door het Nationaal 
Verbindingsbureau, gehuisvest bij de FOD 
Economie en opgericht door de Europese 
verordening betreffende markttoezicht en 
productconformiteit (2019/1020). Er worden 
evenwel geen concrete maatregelen in het 
federaal actieplan vermeldt rond  handhaving 
op Europese productregels. (Voor wat betreft 
afval ligt de bevoegdheid bij de gewestelijke 
entiteiten.)

KOMT HET FEDERAAL ACTIEPLAN 
TEGEMOET AAN DE VBO VOORWAARDEN 
M.B.T. ‘HANDHAVING’? 

Het federaal actieplan erkent impliciet het belang van controle op 
de toepassing van productnormen, maar bevat rond handhaving 
geen concrete maatregelen, ook niet daar waar het de federale 
bevoegdheid van productregels betreft.



Vooruitgangsrapport Circulaire Economie in België 2022 64

4.6 VERDER BOUWEN OP 
WAT REEDS BESTAAT

WAT IS ER NODIG VOLGENS HET 
VBO?

Over de sectorgrenzen heen moeten 
ondernemingen en overheden leren van de 
pilootprojecten, diensten en producten en 
de beleidsinstrumenten die vandaag al een 
positieve bijdrage leveren aan de circulaire 
economie. 

WAT VINDEN WE TERUG IN HET 
FEDERAAL ACTIEPLAN?

Het actieplan voorziet niet expliciet 
maatregelen rond kennisdeling of wederzijds 
leren op Belgisch niveau. Wel wordt in het 
algemeen, alsook bij bepaalde maatregelen, 
het belang van samenwerking met de 
gewesten benadrukt. Het actieplan maakt 
voor een beperkt aantal maatregelen ook een 
verwijzing naar andere landen waarvan kan 
geleerd worden.

KOMT HET FEDERAAL ACTIEPLAN 
TEGEMOET AAN DE VBO VOORWAARDEN 
M.B.T. ‘VERDER BOUWEN OP WAT REEDS 
BESTAAT’?

Het actieplan voorziet niet expliciet maatregelen rond kennisdeling 
of wederzijds leren op Belgisch niveau. Er wordt binnen verschillende 
gewestelijke initiatieven, gelinkt aan Circular Wallonia, Vlaanderen 
Circulair en het Brusselse Gewestelijk Programma voor Circulaire 
Economie en de nieuwe Shifting Economy strategie, aan kennisdeling 
rond circulaire oplossingen gedaan. Ook voor de federale overheid 
valt interessante informatie te halen uit dergelijke gewestelijke 
initiatieven. Zeker voor wat maatregel 14 omtrent circulaire 
overheidsopdrachten betreft lijkt het ons belangrijk te leren van 
de gewesten die hier via o.a. de Green Deal Circulair Aankopen in 
Vlaanderen en de Green Deal Achats Circulaires in Wallonië al kennis 
rond hebben opgebouwd.
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4.7 UITGEBREIDE 
PRODUCENTEN- 
VERANTWOORDELIJKHEID
WAT IS ER NODIG VOLGENS HET 
VBO?

In België bestaan er heel wat UPV-systemen die 
hun functie efficiënt vervullen en zo bijdragen 
aan de terugwinning van afval. Op termijn is 
het nodig dat deze systemen, waar dat nog 
niet het geval is, verder gaan dan inzamelen 

en recycleren. Dit laatste vereist een duidelijk 
juridisch kader. Indien bijkomende UPV-
systemen worden opgezet, dan moeten we 
ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid en 
de kwaliteitsverplichtingen evenwichtig over 
alle actoren in de keten worden verdeeld.

WAT VINDEN WE TERUG IN HET 
FEDERAAL ACTIEPLAN?

Het federaal actieplan gaat niet in op UPV.

KOMT HET FEDERAAL ACTIEPLAN 
TEGEMOET AAN DE VBO VOORWAARDEN 
M.B.T. ‘UPV-SYSTEMEN’?

Dit gaat om een gewestelijke bevoegdheid. 

4.8 OPENBARE 
AANBESTEDINGEN

WAT IS ER NODIG VOLGENS HET 
VBO?

Duurzame en circulaire openbare 
aanbestedingen moeten aan belang winnen. 
Openbare aanbestedingen moeten circulaire 
businessmodellen en -praktijken toelaten, 
alsook het gebruik van gerecycleerde 
materialen.

WAT VINDEN WE TERUG IN HET 
FEDERAAL ACTIEPLAN?

Maatregel 14 van het plan wil de kennis van 
de aanbestedende diensten op het gebied van 
circulaire overheidsopdrachten verbeteren en 
piloot-overheidsopdrachten op het gebied van 
circulaire economie lanceren.

KOMT HET FEDERAAL ACTIEPLAN 
TEGEMOET AAN DE VBO VOORWAARDEN 
M.B.T. ‘OPENBARE AANBESTEDINGEN’?

In haar actieplan formuleert de federale overheid een maatregel 
die de kennis rond circulaire overheidsopdrachten wil vergroten en 
piloottrajecten opzetten. De maatregel is te summier beschreven 
om het ambitieniveau ervan te beoordelen. Het aantal circulaire 
piloot-overheidsopdrachten en/of het budget dat ze zullen 
vertegenwoordigen is bijvoorbeeld niet gespecifieerd. Ook een sterk 
signaal, zoals een (vrijwillige of bindende) cijfermatige doelstelling 
rond circulaire overheidsopdrachten ontbreekt.
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4.9 NIET-EXHAUSTIEVE OPLIJSTING VAN 
BELEIDSONTWIKKELINGEN DIE (DIRECT OF INDIRECT) 
VERBAND HOUDEN MET CIRCULAIRE ECONOMIE OP 
EUROPEES EN GEWESTELIJK NIVEAU

EUROPESE UNIE
• EU Green Deal: Deze Green Deal heeft als doelstelling Europa het eerste klimaatneutrale 

continent te maken tegen 2050 en heeft de transitie naar een circulaire economie als één van 
zijn pijlers.

• Het nieuwe Circular Economy Action Plan: Dit actieplan omvat een pakket maatregelen om de 
overgang naar een circulaire economie te versnellen, met o.a. het Sustainable products initiative, 
initiatieven rond specifieke productgroepen (batterijen, afgedankte voertuigen, verpakkingen, 
textiel, bouwproducten …), een nieuwe Regulation on waste shipments, voorstellen rond groene 
claims en een “right to repair” voor consumenten.

• De Chemicals Strategy For Sustainability die ondermeer als bedoeling heeft de meest schadelijke 
chemische stoffen in consumentenartikelen verbieden en innovatie voor veilige en duurzame 
chemische stoffen te stimuleren.

• EU Taxonomy for Sustainable Activities. Dit is een classificatiesysteem, waarbij een lijst van 
ecologisch duurzame economische activiteiten wordt opgesteld en dat o.a. moet bijdragen tot 
het opvoeren van duurzame investeringen.

• Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze nieuwe Richtlijn wil de transparantie over 
de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid te vergroten. Een reeks scherpere 
regels zal worden ingevoerd, waardoor duurzaamheidsverslaggeving op hetzelfde niveau komt 
als financiële rapportering.  Alle grote en beursgenoteerde ondernemingen zullen onder het 
toepassingsgebied van deze nieuwe EU-vereisten inzake duurzaamheidsrapportage vallen.

• Herstelplan voor Europa 2021-2027. NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van 
meer dan 800 miljard euro dat moet helpen de economische en sociale schade ten gevolge 
van de coronapandemie te herstellen. Er wordt geld uitgetrokken voor de bestrijding van 
klimaatverandering, met 30% van de EU-middelen het hoogste aandeel in de Europese begroting 
ooit. 

VLAANDEREN
Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld de materiaalvoetafdruk met 30% te verlagen tegen 2030. 
De thematische werkagenda’s van Vlaanderen Circulair (lancering april 2022) moeten dit mede 
mogelijk maken. Werkagenda’s zijn publiek-private partnerschappen die zich richten op circulaire 
acties binnen een strategisch domein. Er zijn zes thematische werkagenda’s:
• Bio-economie
• Circulair Bouwen
• Chemie/Kunststoffen
• Maakindustrie
• Voedselketen
• Waterkringlopen

Daarnaast wordt ook gewerkt rond een aantal zogenaamde ‘hefbomen’. Hefbomen zijn versnellers 
die de werkagenda’s vooruit helpen, met name:
• Beleidsinstrumenten
• Circulair aankopen
• Communicatie
• Innoveren & Ondernemen
• Financiering
• Jobs & Vaardigheden
• Onderzoek
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WALLONIË
De strategie Circular Wallonia (gepubliceerd februari 2021) omvat 10 ambities, gaande van een 
pionier zijn in circulaire innovatie, over het empowerment van consumenten, tot meer afvalpreventie 
en sortering aan de bron en betere afvalverwerking, en 60 maatregelen om van Wallonië een 
koplopende regio te maken op het vlak van circulaire economie.  De volgende sectoren zijn prioritair 
in het kader van Circular Wallonia: 
• bouw en gebouwen,
• plastics,
• metallurgie,
• water,
• textiel,
• voedingsindustrie en voedingssystemen.

BRUSSEL
Shifting Economy (gepubliceerd maart 2022) is de strategie voor economische transitie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze is de opvolger van het Gewestelijk Programma voor Circulaire 
Economie en wil de Brusselse economie koolstofvrij, regeneratief, circulair, sociaal, democratisch en 
digitaal maken. Het Brussels gewest stelt zich onder andere tot doel om tegen 2030 de steun van het 
Brussels gewest geleidelijk aan toe te spitsen op bedrijven die een voorbeeldrol vervullen op sociaal 
en/of ecologisch vlak. 

Shifting Economy draait voornamelijk om 5 groepen van sectoren:
• de levenskwaliteit in de stad en de stedelijke veerkracht (gezondheidssector, stedelijke industrie 

en de sector van de groot- en detailhandel);
• e-gezondheid;
• de culturele en creatieve sector (toerisme, cultuur en evenementen);
• duurzame landbouw en voeding (gaande van de productie van voeding tot vaklui die met 

levensmiddelen werken);
• het duurzaam beheer van hulpbronnen (transport, logistiek en bouw).
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AANBEVELINGEN5.
Het beeld dat voorliggende studie wil geven over 
de circulaire economie in België is breder dan 
wat het Europese monitoringsframework rond 
circulaire economie toelaat. Daarom is in het kader 
van deze studie beslist om dit framework verder 
uit te breiden en te verfijnen. Met uitzondering 
van recyclagecijfers, is het echter bijzonder 
moeilijk om eenduidige indicatoren te vinden die 
direct gelinkt zijn aan circulaire economie en die 
toelaten om de impact en progressie ervan op te 
volgen. Daarnaast zijn we geconfronteerd met 
volgende uitdagingen:

• Relevante indicatoren die aangekondigd zijn, 
maar nog verder uitgewerkt worden (bv. 
rond de productie hernieuwbare biomassa, 
inzet primaire delfstoffen, green public 
procurement);

• Indicatoren waarvoor geen geaggregeerde 
data op Belgisch niveau beschikbaar zijn; 

• Indicatoren die een goed begrip van de 
onderliggende concepten vereisen om de 
resultaten op een correcte manier te kunnen 
interpreteren (bv. DMC, DMI).

In voorliggende studie zijn de kwantitatieve 
resultaten waar mogelijk aangevuld met 
relevante kwalitatieve informatie. Hiervoor is 
beroep gedaan op informatie uit, vaak eenmalige, 
ondernemingsenquêtes die niet representatief 
zijn voor het Belgisch ondernemingsleven. 
Bepaalde deelaspecten van circulaire economie 
zijn hierdoor in voorliggende studie onderbelicht 
gebleven (circulaire ontwerp, circulaire 
productieprocessen, reparatiediensten, delen van 
middelen, productdienstcombinaties, enablers).
Gelet op bovenstaande zaken formuleren we 
volgende aanbevelingen, rekening houdend met 
het feit dat voorzien is om elke twee jaar een 
vooruitgangsrapport op te maken:
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• In voorliggende studie is vertrokken van 
bestaande indicatoren. Zoals aangegeven 
in de studie zijn er nog verschillende studies 
lopende waarvan verwacht wordt dat ze 
zullen bijdragen tot het vervolledigen 
van de indicator- en dataset van het 
vooruitgangsrapport. Bijgevolg is het 
belangrijk dat de verdere progressie verder 
wordt opgevolgd en wordt meegenomen 
bij de herneming van de studie in 2024 en 
later;

• Een meer gedetailleerde analyse van 
bepaalde indicatoren, en de wijze waarop 
het aanwezige economische weefsel het 
resultaat ervan beïnvloedt, zal meer inzicht 
geven in wat nodig is om als Belgische 
economie verder te evolueren naar het 
koploperschap inzake circulaire economie; 

• Verschillende deelaspecten van circulaire 
economie kunnen vandaag slechts 
kwalitatief worden opgevolgd, via enquêtes 
bij Belgische bedrijven. In voorliggende 
studie zijn verschillende eenmalige 
ondernemingsenquêtes beschreven, 
uitgevoerd in opdracht van verschillende 
organisaties (VBO, VOKA, SERV, Test 
Aankoop). Geen van deze enquêtes laat 
echter toe om representatieve conclusies 
te trekken voor het Belgische bedrijfsleven. 
Een meer gestructureerde enquêtering 
naar bedrijven en consumenten, die in 
opdracht van verschillende Belgische 
instanties en organisaties wordt uitgevoerd 
zou hier aan tegemoet kunnen komen. 
Bij de enquête die in het kader van deze 
studie is uitgevoerd is vastgesteld dat het 
soms moeilijk is om bedrijven te overtuigen 
hieraan deel te nemen. Door het 

combineren van de krachten en netwerken 
van verschillende instanties en organisaties 
zou hier mogelijk aan tegemoet kunnen 
komen.

Tot slot moeten worden opgemerkt dat 
studies rond de monitoring van circulair 
economie zeer sterk kunnen verschillen in 
scope en detail. Zo bevat de Vlaamse monitor 
voor de circulair economie bijvoorbeeld meer 
dan 100 indicatoren. Voorliggende studie had 
een relatief beperkte omvang, wat bijgevolg 
resulteert in een eerder highlevel opvolging 
van de stand van zaken van circulaire economie. 
Zo ligt de focus van deze studie op de Belgische 
economie en is er niet naar specifieke 
waardeketens en/of productgroepen gekeken. 
Voor de opmaak van deze studie konden we 
beroep doen op verschillende onderzoekers, 
beleidsexperten en sectorvertegenwoordigers 
om hun inzichten met ons te delen (zie Bijlage 
3). Het is belangrijk om ook bij een herneming 
van deze studie opnieuw beroep te doen op de 
uitgebreide circulaire expertise die in België 
aanwezig is.
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 BELGISCHE 
BEDRIJFS

FEDERATIES
6.

Zowel de visie, als voorliggend 
vooruitgangsrapport werd ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met de verschillende 
leden-sectorfederaties van het VBO. Elke 
federatie legt uiteraard zijn specifieke, 
sectorgebonden accenten. Ook de verschillende 
werkgeversorganisaties hebben hun eigen, 
strategische klemtonen. Hierna laten we elke 
organisatie haar acties en resultaten inzake 
circulaire economie toelichten.
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6.1 HET VBO EN ZIJN LEDEN-SECTORFEDERATIES

6.1.1  VBO

De missie van het VBO is al sinds februari 2020 ‘Creating value for society’. Om de daad 
bij het woord te voegen, richtte het VBO een nieuw competentiecentrum ‘Sustainability 
& Circulaire economie’ op dat zich buigt over steeds belangrijker wordende thema’s. 
Natuurlijk werkt het VBO al jarenlang rond circulaire economie, met onderwerpen als 
grondstoffenefficiëntie, verpakkingen, productnormen, chemische producten, enz. Maar 
we leveren nieuwe inspanningen om het departement verder uit te diepen. Het spreekt 
voor zich dat het uitwerken van initiatieven rond circulaire economie – waaronder deze visie 
– volledig in lijn ligt met die missie. Het VBO beheert verschillende werkgroepen en een 
platform waarop de dossiers inzake circulaire economie worden besproken. Die bestaan uit 
onze ledensectorfederaties en ook de gewestelijke federaties worden ervoor uitgenodigd. 
De bevoegdheden rond circulaire economie zijn verdeeld tussen de gewestelijke niveaus 
en het federale niveau, en dus is het van belang dat ook de werkgeversfederaties onderling 
efficiënt samenwerken. Het VBO analyseert de wetsvoorstellen die raken aan het thema. 
Daarnaast zet het ook sensibiliseringsacties op touw en organiseert het uitwisselingen van 
ervaringen en best practices. 

Hieronder een niet-exhaustieve lijst van VBO-initiatieven: 
• De oprichting van een Leerstoel circulaire economie ULB-VUB die nu enkele jaren 

bestaat en eind dit jaar zijn resultaten zal publiceren.
• De oprichting van de Belgian Business Awards for the Environment die elke twee jaar 

innovatieve bedrijven in de circulaire economie in de schijnwerpers zetten. De winnaars 
van dit jaar kunnen jullie hier ontdekken. 

• Een themanummer van het REFLECT-magazine over circulaire economie en tal van 
artikels over het onderwerp op onze website.

• Eind 2021 was er voor het eerst een nationale conferentie circulaire economie waarin 
we onze Visie 2030 aan het brede publiek presenteerden. Herbeleef het event hier.

• Een ambitieus actieplan voor de transitie naar meer circulaire bedrijfsmatige 
• verpakkingen, dat wordt ondersteund door de hele keten, van de verpakkings-

producenten, over de belangrijkste verbruikers, tot de recycleerders. In 2023 publiceren 
we hierover een eerste tussentijdse evaluatie. 

We werken proactief aan de nieuwe (tweejaarlijkse) publicaties van dit rapport. Het 
huidig rapport formuleert voor het eerst een dashboard voor een stand van zaken 
van circulaire economie in België. Onze uitdagingen voor het rapport van 2024: 
het dashboard aanvullen met meer gegevens, de evoluties en progressies analyseren 
en meer inzicht geven in wat nodig is om als Belgische economie verder te evolueren 
naar het koploperschap inzake circulaire economie.

https://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/vbo-onderneemt/vbo-onderneemt/vbo-vub-en-ulb-lanceren-leerstoel-transitioning-belgian-companies-into-circularity/
https://bbae.be/winnaars-bbae-2021-2022/
https://www.vbo-feb.be/publicaties/vbo-magazine-reflect---circulaire-economie-hefboom-voor-uw-bedrijf_2015-05-05/
https://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/ethiek--maatschappelijke-verantwoordelijkheid/duurzame-ontwikkeling/belgische-bedrijfswereld-schaart-zich-achter-circulaire-ambities_2021-12-02/
https://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/energie-mobiliteit--milieu/afval-en-materialen/bedrijfsmatige-verpakkingen-eerste-actieplan-voor-de-belgische-industrie/
https://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/energie-mobiliteit--milieu/afval-en-materialen/bedrijfsmatige-verpakkingen-eerste-actieplan-voor-de-belgische-industrie/
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6.1.3  DENUO

Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar 
grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze meer 
dan 250 leden de essentiële schakel tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage 
en eindverwerking.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
Via onze federatie zoeken we steeds meer toenadering tot andere sectoren om samen te 
bekijken hoe drempels voor de integratie van materialen uit recyclage kunnen weggenomen 
worden. We zetten ook meer middelen in om de positieve impact van materialen uit 
recyclage op onze lokale en wereldwijde uitstoot van broeikasgassen onder de aandacht 
te brengen.

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
Dankzij innovatie in de sector is er een groot aantal stromen die voordien verbrand/gestort 
werden die nu een tweede leven krijgen, bv. plastic folies, metaalhoudende bodemassen, 
organisch- en biologisch afval, etc. 

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
Nauwere contacten met andere sectoren verder uitbouwen.

6.1.2 AGORIA

Agoria is de federatie van door technologie geïnspireerde bedrijven. Dit omvat zowel 
maakbedrijven als digitale & telecombedrijven. Agoria telt momenteel ruim 2000 leden.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
Co-lead van de werkagenda circulaire maakindustrie in Vlaanderen (VL circulair), lead in 
België van Europees H2020 project rond servitizatie van energie-efficiënte technologieën 
(EAAS), Lerende netwerken rond circulaire economie, masterclasses rond circulair design 
en meten van circulariteit, stichtend lid en actieve rol binnen Recupel, publicatie white 
paper rond hoe te starten als bedrijf met circulaire economie, online tool CESAR, etc.

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
In 2021 hebben we minstens 140 bedrijven bereikt via lerende netwerken, masterclasses en 
andere opleidingsvormen. Opbouw van ecosysteem met 22 kernpartners (intermediairen) 
om circulariteit te boosten in de maakindustrie in Vlaanderen.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
We stellen de ambitie voorop dat in 2030 minstens de helft van onze leden uit de 
maakindustrie met circulariteit aan de slag zijn. We zullen hiervoor onze huidige acties 
opschalen en ook inzetten op sleutelprojecten die inzoomen op deelaspecten van de 
circulaire economie die cruciaal zijn voor onze sector.
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6.1.4  DETIC

DETIC is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers van 
cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en 
aerosolen. 

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
DETIC werkt mee aan de ontwikkeling van tools die zijn leden van pas komen: medewerking 
aan de ontwikkeling van de tool « SPICE », het platform Pack it better en steun aan 
innovatieve projecten (ingrediënten afkomstig uit biomassa). DETIC zet in op de uitbouw 
van netwerken voor het uitwisselen van technologische opportuniteiten zoals de Global 
Cosmetics Cluster. De circulaire economie maakt deel uit van de recurrente topics van het 
DETIC Institute, dat opleidingen organiseert voor leden en niet-leden. Zij vormt ook het 
draagvlak voor de voortdurende promotie van het Charter voor duurzaam schoonmaken 
(een initiatief van de detergentensector). Sinds 2021 neemt DETIC als partner deel aan de 
uitrol van de Green Deal Anders Verpakt van de Vlaamse regering. Tot slot vormt de strijd 
tegen de verspilling één van de hoekstenen voor het promoten van de vereniging Goods 
To Give binnen de DETIC-sectoren.

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
DETIC beschikt niet over de middelen om de in België uitgerolde initiatieven op te volgen. 
Het sectoraal akkoord betreffende microplastics in rinse-off cosmetica heeft geleid tot 
een volledige verdwijning van deze ingrediënten in België. In de detergentensector heeft 
het Charter voor duurzaam schoonmaken, dat door DETIC ononderbroken gepromoot 
en in 2020 nog vernieuwd werd, geleid tot een 17%-vermindering van de hoeveelheid 
verpakkingen en tot een 55%-vermindering van de CO2-emissies en een 43%- vermindering 
van het energieverbruik in de productiefase. Op dit ogenblik zijn de cijfers voor 2021-2022 
echter nog niet bekend.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
De lessen die wij zullen kunnen trekken uit de Green Deal Anders Verpakt, zullen leiden tot 
de redactie van guidances inzake verkoop in bulk en met refill voor onze sectoren. DETIC 
werkt aan op relevante gegevens gebaseerde digitale informatietools om bij te dragen tot 
de invoering van nieuwe zinvolle consumptiewijzen en om de kwalitatieve aftakeling van 
bepaalde markten op te lossen. DETIC is van plan om in België een becijferd engagement 
uit te rollen inzake duurzame ontwikkeling in de cosmeticasector. De digitale opleidingen 
van het DETIC Institute worden verder uitgebouwd, bijvoorbeeld op het vlak van Design for 
Recycling van verpakkingen, opleidingen over de tool Spice en internationale uitwisselingen 
van expertise (Global Cosmetics Cluster).

https://www.detic.be/nl/wiezijnwij
https://open-spice.com
https://www.packitbetter.be/
https://cosmeticsclusters.com/
https://cosmeticsclusters.com/
https://ovam.vlaanderen.be/web/green-deal-anders-verpakt#
https://www.goodstogive.org/nl/
https://www.goodstogive.org/nl/
https://www.sustainable-cleaning2020.com/home/reports
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6.1.5  ESSENSCIA

essenscia is de Belgische sectorfederatie van de chemie industrie en de life sciences en 
vertegenwoordigd ongeveer 720 ondernemingen, zowel internationale bedrijven als 
kmo’s, actief in chemie, kunststoffen, farma en biotech. De rol van essenscia bestaat erin 
enerzijds onze lidbedrijven te ondersteunen via dienstverlening op maat en opleidingen. 
Daarnaast is essenscia de spreekbuis van de sector in de media en behartigt de federatie 
de belangen van de chemie en life sciences op alle politieke niveaus. Dat doen we steeds 
met een lange termijn visie voor ogen van wat best is voor de maatschappij waarin we 
opereren en onze industrie, en op een constructieve en met feiten onderbouwde manier.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
Sinds begin 2021 is essenscia actief binnen zowel Vlaanderen Circulair als Circular Wallonia. 
Beide initiatieven zijn anders georganiseerd, maar de inzet van essenscia is dezelfde: een 
drijvende kracht zijn achter een doordachte en onderbouwde visie op de transitie naar 
circulaire praktijken die ook daadwerkelijk kan uitgevoerd worden mét de nodige aandacht 
voor het kunnen beantwoorden aan enerzijds de wettelijke verplichtingen (denk bv. aan 
productnormering) en de verwachtingen van klanten en maatschappij (duurzaamheid, 
gebruiksvriendelijk, performant,..). Dat engagement in beide regio’s vertaald zich in 
Vlaanderen in een actieve rol in stuurgroep en bureau en co-trekkerschap samen met 
OVAM van de werkagenda chemie kunststoffen. In Wallonië vertaald zich dat in een sterke 
op expertise gebaseerde betrokkenheid in de prioritaire kunststofwaardeketen en ruimer 
in de industriële strategie, circulaire materialen en innovatie. 

Die toeleveranciersrol van de sector van stoffen, mengsels, materialen aan bijna alle 
waardeketens maakt het mogelijk nauw samen te werken met andere federaties die die 
waardeketens vertegenwoordigen: met Agoria (Belgian Plastic Day), met denuo (Plastic 
Matters), met Fevia (webinar over recyclage primaire verpakkingen) hebben we in 2021 
en 2022 gezamenlijke events opgezet. Ook hebben we in 2022 ingezet op een nieuwe 
dedicated training over de duurzaamheidsuitdagingen. Het feit dat deze opleiding snel 
volzet was toont de vraag, interesse, en nood aan opleiding bij de bedrijven over enerzijds 
de beleidsontwikkelingen te volgen en begrijpen, en anderzijds om kennis en de nodige 
vaardigheden aan te bieden en te versterken rond het operationaliseren van duurzaamheid 
en circulariteit.

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
Via onze opleidingen, events, werkgroepen, lerende netwerken.. bereiken we steeds meer 
medewerkers binnen onze bedrijven om samen kennis te delen en leerlessen te delen voor 
succesvolle circulaire economie.

Door circulaire economie projecten te ondersteunen wordt actief gewerkt aan 
het verduurzamen van het grondstoffengebruik van de sector. Die verschuiving in 
grondstoffengebruik, en alle veranderingen over de hele waardeketen op een betrouwbare 
en zinvolle manier meten is gemakkelijker gezegd dat gedaan, en het zal mogelijks nog 
enige tijd duren voor we daarvoor over goede, sectorbrede cijfers beschikken. Maar dat 
de trend is ingezet is duidelijk. Onze bedrijven zetten ook volop in op innovatie richting 
klimaatneutraliteit, circulariteit en ‘near zero pollution’ ondersteund door/via Catalisti, 
Moonshot, Greenwin, Coq-Vert, …
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Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
De uitdagingen waar we nu voor staan, is duurzaamheid en circulariteit van ‘niche’ over te 
hevelen naar ‘mainstream’ praktijken. Versnellen en verbreden van de transitiepraktijken is 
nu de focus. Via diverse instrumenten zal dit bewerkstelligd worden, enerzijds (Europese) 
wetgeving(en), maar ook versterkte kennisdeling en communicatie over bedrijfsinitiatieven 
en projecten zijn nuttig en efficiënt. Anderzijds moeten we ook een aantal cruciale barrières, 
pijnpunten en moeilijke discussies aangaan over thema’s die vaak op de raakvlakken 
zitten tussen thema’s, silo’s, en bevoegdheden heen. Dat vergt een ‘open’ instelling van 
deelnemers aan deze ‘werven’ én een oplossingsgerichte en daadkrachtige inzet. Vanuit 
essenscia gaan we daar verder aan werken via onze inzet in Vlaanderen Circulair en Circular 
Wallonia. Concreet betekent dit dat we de komende periode, in co-creatie met de diverse 
overheden, gaan werken aan een roadmap chemische recyclage mét een heldere ambitie en 
de nodige flankerende beleids- en andere maatregelen, werken aan een gedeelde visie hoe 
de wettelijke barrières aan circulaire economie op te lossen, werken rond ecodesign, werken 
rond het sluiten van kunststofkringlopen die dat nu nog niet zijn door samenwerkingen 
te faciliteren/stimuleren (in bv. health toepassingen, in bouw toepassingen, ...). We doen 
dit vanuit essenscia steeds op een onderbouwde en constructieve manier, systeemdenken 
toepassend, en met het oog op het stimuleren van de totstandkoming van een nieuwe, 
bloeiende, circulaire chemie en kunststoffen ecosystemen.

6.1.6 FEDIEX

FEDIEX is de beroepsfederatie van Belgische ondernemingen die actief zijn op het gebied 
van de winning en de verwerking van niet-als-brandstof-gebruikte gesteenten in België. 
De leden zijn producenten van aggregaten (kalksteen, hard gesteente, alluviaal, marien, 
zand), kalk, dolomiet of sierrotsen. De Federatie telt ongeveer 50 leden en meer dan 80 
operationele vestigingen. Het Belgische verbruik van aggregaten bedraagt ongeveer 90 
miljoen ton per jaar, waarvan 25% bestaat uit gerecycleerde aggregaten.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
In maart 2021 publiceerde Fediex officieel haar nieuwe materialen gewijd aan de 
betrokkenheid van de winnings- en verwarmingssector bij de circulaire economie, in lijn 
met de door de VN vooropgestelde Sustainable Development Goals.

Om een zeer concreet en origineel beeld te geven van de realiteit van de sector 
op dit gebied, heeft Fediex ervoor gekozen 19 sprekers uit politieke, academische, 
institutionele, verenigings-, wetenschappelijke en industriële kringen te interviewen, die 
hun standpunten en aandachtspunten hebben uiteengezet met betrekking tot de rol 
die de winningsindustrie speelt ten gunste van een duurzamere en milieuvriendelijkere 
samenleving. Deze verscheidenheid aan stemmen biedt een objectief perspectief op de 
bijzonderheden die de mijnbouw- en steengroevingssector van nature verankeren in de 
circulaire economie: het lokale karakter van de sector, het zorgvuldige gebruik ervan, de 
bijzondere band met de biodiversiteit, het optimale gebruik van de hulpbronnen en de 
veelvuldige herwaarderingen die de hulpbronnen mogelijk maken.
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Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
De beginselen van de kringloopeconomie zijn, evenals die van duurzame ontwikkeling en 
industriële ecologie, diep geworteld in de waarden van de winningssector. De resultaten 
van de sector op het gebied van de kringloopeconomie komen op verschillende niveaus 
tot uiting: optimalisering van stortplaatsen, kortsluitingen, industriële synergieën, 
duurzaamheid van aggregaten, sanering van terreinen aan het einde van hun levensduur, 
recycling van aggregaten en ondersteuning van de biodiversiteit. 

De steengroeve- en aggregatensector zet zich in voor een duurzaam beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen en de beschikbare voorraden. De sector exploiteert een niet-
hernieuwbare grondstof en werkt al vele jaren aan de toepassing van de beste industriële 
technieken voor een optimale exploitatie van de afzettingen, zonder verspilling van 
hulpbronnen. Dankzij deze deskundigheid kunnen bedrijventerreinen samenleven met 
de omwonenden en eventuele overlast beperken, waardoor zij in het plaatselijke weefsel 
worden geïntegreerd. De industriële synergieën die in de sector en met andere sectoren 
tot stand zijn gebracht, weerspiegelen deze circulaire integratie. 

De winningssector wordt ook gekenmerkt door zijn sterke territoriale verankering, met 
weinig geografische afstand tussen afzetting, behandeling, verwerking en gebruik. De 
sector maakt deel uit van een dynamiek van korte circuits en nabijheid, die bijdraagt tot 
de rationaliteit van de vervoerswijzen. De Belgische ondergrond, die bijzonder rijk en 
gevarieerd is, biedt een grote verscheidenheid aan producten en draagt zo actief bij tot 
ons dagelijks comfort. Naast het esthetische uiterlijk en de technische kenmerken, zorgen 
de hoge weerstand en duurzaamheid van aggregaten ervoor dat zij een ongeëvenaarde 
bijdrage kunnen leveren in hun toepassingsgebieden. 

In de context van de circulaire economie lijkt de natuurlijke koppeling tussen natuurlijke 
en gerecycleerde aggregaten voor de hand te liggen. De complementariteit tussen de 
twee sectoren wordt door de Federatie en haar leden aangemoedigd, naar gelang van de 
respectieve bijdragen van elk van beide sectoren. 

Als het hergebruik van hulpbronnen aan het eind van hun levensduur een belangrijk punt 
is, worden de locaties zelf op passende wijze herontwikkeld, gepland vanaf het moment 
van de vergunningsaanvraag voor de exploitatie van de steengroeve. Dankzij rehabilitatie 
kunnen gebieden aan het einde van hun levenscyclus een nieuwe functie krijgen wanneer zij 
worden omgevormd tot gebieden die nuttig zijn voor landbouw, bosbouw of biodiversiteit. 
De verdiensten van deze aanpak en de verenigbaarheid van de winning met de bescherming 
van de biodiversiteit staan niet langer ter discussie. Maar als Belgische steengroeven - nu 
al - echte oases van biodiversiteit blijken te zijn tijdens hun exploitatiefase, dan bieden ze 
ook talrijke ecosysteemdiensten en fantastische levensreserves wanneer de sites worden 
hersteld. 

Het beoogde herstel van de sector is meerlagig en is erop gericht aan de natuur terug te 
geven wat haar is ontnomen en de kringloop te sluiten.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
In 2022 organiseert FEDIEX ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag een seminarie over het 
thema circulaire economie waar verschillende initiatieven van de leden van de federatie 
ten gunste van de circulaire economie zullen worden belicht. Met deze staalkaart van 
duurzame praktijken wil FEDIEX de navolging binnen de sector ten gunste van de circulaire 
transitie blijven ondersteunen.
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6.1.7  CREAMODA

Creamoda is de Belgische federatie van bedrijven actief in de wereld van de mode, kleding 
en confectie. De Belgische confectiesector realiseert een omzet van meer dan 3 miljard 
euro met een tewerkstelling van ongeveer 11.300 jobs in 1.962 bedrijven.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
Als federatie houden we de vinger aan de pols voor alles wat betreft circulaire economie 
en onze sector waardoor we onze leden wekelijks briefen.
Begin 2021 hebben we de vzw Circletex opgericht een nationaal valorisatie systeem voor 
producten gemaakt met textiel. Deze is trouwens dit jaar operationaal gegaan meer info 
op www.circletex.be.
Ook hebben we een nieuwe service opgericht genaamd Creamoda Technical Services waarbij 
we bedrijven, organisaties en aanbesteders ondersteunen omtrent duurzamer aankopen, 
eco design, levensduurverlenging en nog veel meer kortom iedereen voorbereiden op het 
nieuwe Circulaire Economie regels voor onze sector.

Creamoda maakt ook deel uit van Vlaanderen Circulair en zodoende zijn we heel actief 
betrokken bij de Werkagenda’s Maakindustrie, Waterkringlopen, Circulair bouwen en 
Bio-economie. Zo is textiel (zowel consumenten textiel als professioneel textiel) één van 
de prioritaire waardeketens waarop ingezet wordt in de Werkagenda Maakindustrie. In 
het kader van deze werkagenda zullen dan ook diverse acties opgezet worden om de 
confectiebedrijven te ondersteunen omtrent circulaire economie.

Creamoda neemt ook actief deel aan Circular Wallonia, waarin de bouw- en de textielsector 
zijn opgenomen onder de zes veelbelovende sectoren voor de circulaire economie in 
Wallonië. 

Daarnaast is Creamoda ook actief in het Europese Euratex project EU ReHubs. Dit project, 
waarin de Europese sector probeert om een EU-netwerk op te zetten voor EoL-textiel.

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
De directe resultaten zijn dat CE niet langer laatst op de prioriteiten lijst staat maar eerder 
in de top 3 van hun dagelijkse focus.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
Momenteel bekijken we samen met onze EU-zusterfederaties hoe we minimale kwaliteit 
kunnen vastleggen voor textiel en confectie.
Hierover meer later maar niet onbelangrijk want dit zal de basis vormen voor kwalitatieve 
EU-producten.

http://www.circletex.be
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6.1.8  TRAXIO

TRAXIO is de Belgische Confederatie van de Autohandel en reparatie en van 
de aanverwante sectoren. Om collectief te antwoorden op de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid, en meer bepaald op de aanvaardingsplicht van afval in 
onze sectoren (banden, voertuigen, batterijen en accu’s, olie, elektrische en elektronische 
apparatuur) door producenten/invoerders, distributeurs en verkopers, nemen TRAXIO en/
of de bij haar aangesloten groeperingen, samen met andere federatie(s), deel aan het sluiten 
van milieuovereenkomsten. Daarnaast werken we mee met de beheersorganismen die zijn 
opgericht om de onder de regelgeving vallende afvalstromen te beheren (sensibiliseren, 
preventie, inzameling, hergebruik en verwerking).

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
Deze organismen behoren tot de beste collectieve systemen in Europa, en zelfs wereldwijd, 
op het gebied van afvalinzameling en -recyclage en zetten nieuwe stappen om nog verder 
te gaan op het gebied van preventie, efficiëntie en innovatie. Sinds hun oprichting hebben 
zij actief bijgedragen aan de circulaire economie. Hieronder gaan we dieper in op een 
aantal voorbeelden van hun acties.

Bebat vzw
Bebat is het beheersorganisme voor het beheer van alle categorieën en types ‘draagbare’ en 
‘industriële’ batterijen en accu’s bestemd voor o.a. de aandrijving van alle types hybride en 
elektrische voertuigen (HEV), fietsen, scooters, elektrische motorfietsen en vorkheftrucks, 
alsook van automotive-(start)batterijen en -accu’s.
In 2021 werd maar liefst 3.631 ton batterijen, ofwel ruim 160 miljoen batterijen, door 
Bebat ingezameld via 24.471 inzamelpunten (of één inzamelpunt voor 500 inwoners). 
Bebat zorgt dan voor het sorteren en recyclen van de batterijen en accu’s. Zo werd 59% van 
de in omloop gebrachte batterijen gerecycleerd, een resultaat dat ver boven de wettelijke 
doelstellingen en de prestaties van de Europese buurlanden ligt.
In 2021 organiseerde Bebat samen met de OVAM (Vlaanderen) en Leefmilieu Brussel 
(BHG) een projectoproep voor initiatieven van particulieren en/of start-ups op het vlak 
van hergebruik van industriële batterijen. Twee projecten in het Vlaams Gewest en drie 
projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn geselecteerd en worden ondersteund 
door Bebat. Het doel is om een prototype van een oplaadbare batterij (energieopslag) 
op te leveren op basis van modules en/of batterijcellen die aan het einde van elk project 
worden hergebruikt.

Recupel vzw
Recupel is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur volgens de beste bestaande milieunormen.
Recupel zamelde in 2021 in totaal 128.467 ton afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur in, wat overeenkomt met 40,9 miljoen toestellen of 11,17 kg per inwoner. 
Het inzamelnetwerk van Recupel telt 544 recyclageparken, 11.697 inzamelpunten en 28 
hergebruikcentra. Afgedankte maar nog steeds functionele apparaten worden naar een 
van deze hergebruikcentra gestuurd, waar de nodige reparaties worden uitgevoerd om 
de apparaten klaar te maken voor hergebruik. De totale AEEA-valorisatie die Recupel 
realiseert bedraagt 94%, waarvan 80% in recyclage en 14% in energierecuperatie.
Recupel is ook pionier in de ontwikkeling van een zelflerend softwaresysteem voor 
beeldherkenning om afvalsortering te vergemakkelijken, en dat in samenwerking met 
IDLab, een onderzoeksgroep van imec en UAntwerpen. Dankzij artificiële intelligentie 
zal het in de toekomst mogelijk zijn om apparaten (type en categorie) automatisch en 
nauwkeurig te identificeren met de mogelijkheid om ook het merk, model, samenstelling 



Vooruitgangsrapport Circulaire Economie in België 2022 79

en bouwjaar van het apparaat te herkennen. Voor de staalnameactiviteiten werkt Recupel 
samen met vier sociale economieondernemingen (Waak, Les Hautes Ardennes, TBI en Mirto). 
Recupel is ook partner in het ‘SmartRe’-project van de KULeuven, dat tot doel heeft een 
app te ontwikkelen om toestellen te identificeren, te linken naar databases en zo nuttige 
informatie te verstrekken voor herstellingen.

TRAXIO promoot Eco-Responsibility in professionele werkplaatsen
TRAXIO stimuleert de ontwikkeling van Eco-Responsibility via alle netwerken van professionele 
werkplaatsen die met name gericht zijn op het controleren van de goede werking van 
verbrandingsmotoren met betrekking tot de uitstoot van 5 gassen: CO (koolmonoxide), 
HC (koolwaterstoffen), O2 (zuurstof), CO2 (kooldioxide) en Nox (stikstofoxiden), evenals fijn 
stof. ECO ONDERHOUD® is al geïmplementeerd in vele professionele werkplaatsen en is 
een concrete oplossing die bedoeld is om bij te dragen tot de reductie van de vervuiling 
van het rollend materieel. Het bestaat uit een snelle en nauwkeurige diagnose, “EASYDIAG” 
genaamd, die het mogelijk maakt om een nauwkeurig beeld te krijgen van de staat van de 
verbranding van de motor door de analyse van de 5 bovengenoemde gassen.

6.1.9 BELGISCHE BAKSTEENFEDERATIE

De Belgische Baksteenfederatie groepeert 13 ondernemingen in 23 
productievestigingen in België. Onze beroepsfederatie wil haar leden adviseren en ook 
de gezamenlijke belangen vertegenwoordigen en verdedigen. Wij zetten ons in voor de 
duurzame economische, sociale en milieubewuste groei van onze sector.
Eén van onze opdrachten ten aanzien van de aangesloten bedrijven houdt de reglementaire 
en technische opvolging van de circulaire economie in, met name via de ondersteuning van 
acties zoals de Green Deal Circulair Bouwen of het Werkagenda Circulair Bouwen.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
• Lid van de Green Deal Circulair Bouwen. Engagement in de Circulaire Bouwen 

Werkagenda
• Promotie van circulaire / omkeerbare constructieve oplossingen voor architecten en 

bouwprofessionals
• Promotie van bouwoplossingen met minder materialen, voor dezelfde functionaliteit
• Circulaire verpakkingen
• Informatieverspreiding aan architecten en bouwprofessionals via website  

(www.baksteen.be)
• Opleidingen georganiseerd door de leden bedrijven
• Sensibilisatie voor circulaire oplossingen in tijdschrift voor architecten en 

bouwprofessionals (Bouwen met Baksteen)

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
• Het bewustzijn voor circulaire oplossingen (hergebruik, dunnere materialen, circulaire 

verpakkingen …) voor de productie en de producten werd verder geactiveerd.
• Er werden geen kwantitatieve doelstellingen opgelegd en gemonitord vanuit de sector.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
Verderzetting van de initiatieven opgestart in 2021.

http://www.baksteen.be
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6.1.10  FEBELCEM

Met haar drie ondernemingen (CBR, Holcim België en CCB), verspreid over vijf sites 
waarvan vier (om geologische redenen) in Wallonië, behoort de cementindustrie tot de 
“fundamenten” van het Belgische industriële landschap. Deze industrie draagt sinds haar 
oorsprong bij tot de groei van de Belgische economie. Zij speelt zelfs een hoofdrol, zowel 
wat omzet betreft als inzake directe en indirecte werkgelegenheid, investeringen, export 
en kwaliteitsvolle producten die voldoen aan de nieuwe eisen inzake duurzaam bouwen.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
Onze leden blijven zich positief ontwikkelen door de circulaire economie volledig te 
omarmen, zowel door de geleidelijke verhoging van het energievervangingspercentage 
van hun installaties als door de bevordering van klinkervervanging. Daarnaast is ook 
de voortdurende verbetering van hun productieproces van primordiaal belang en een 
dagelijkse opdracht.

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
Twee door de cementsector ontwikkelde maatregelen ten behoeve van de circulaire 
economie worden hieronder gepresenteerd.

1) Terugwinning van alternatieve stromen (afvalstoffen) uit andere industrieën/stromen 
ter vervanging van fossiele brandstoffen in het energie- en grondstoffenmengsel van 
de cementfabrieken: een maatregel die al sinds het begin van de jaren tachtig wordt 
toegepast, waarbij cementfabrieken alternatieve energiestromen uit andere industrieën 
terugwinnen ter vervanging van fossiele brandstoffen in het brandstofmengsel. Vandaag 
bedraagt het aandeel van alternatieve brandstoffen meer dan 55% van de brandstofmix 
(zie onderstaande grafiek), waardoor onder meer honderdduizenden tonnen CO2-emissies 
per jaar worden vermeden. Op die manier maakt het cementprocédé het mogelijk dit afval 
terug te winnen tegelijkertijd in energie en materiaal volgens het principe van co-processing 
en genereert het geen afval. Deze maatregel is een van de pijlers van de cementsector 
en een essentieel element van zijn concurrentievermogen. Bovendien heeft de sector in 
België langetermijninvesteringen gedaan in de oprichting van voorbehandelingscentra 
voor dit afval.

 

2) Terugwinning van secundaire materialen uit andere industrieën ter vervanging 
van klinker in cement: Klinker is het basisbestanddeel van portlandcement, dat met 
andere zogenaamde secundaire materialen kan worden gemalen. Het gebruik van deze 
secundaire materialen maakt het dus mogelijk de hoeveelheid klinker die nodig is voor de 
cementproductie te verminderen. De toevoeging van deze reeds koolstofarme materialen 
vermindert de milieu-impact van cement doordat minder energie wordt verbruikt bij 
de productie van klinker, doordat de CO2-uitstoot van het proces en de directe energie 
wordt verminderd en doordat de verschillende vormen van druk op de natuurlijke 

Bron: Jaarverslag 2020, FEBELCEM
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hulpbronnen worden verminderd. Hoogovenslakken en vliegas behoren tot de secundaire 
materialen waaraan de cementfabrikanten de voorkeur geven. De verwerking ervan in het 
cementprocédé beantwoordt aan zeer nauwkeurige specificaties, zowel wat de installaties 
als wat de technische eigenschappen betreft die van het cement worden verwacht. Vandaag 
vervangt de Belgische cementsector ongeveer 40% van de klinker in het geproduceerde 
cement, waarmee hij tot de leiders in Europa en zelfs in de wereld behoort.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
In cementfabrieken is materiaalvervanging mogelijk stroomopwaarts van de oven 
(grondstofvervanging) en stroomafwaarts ervan (klinkervervanging). 
Sommige secundaire stromen (afval) hebben een minerale inhoud die kan worden 
teruggewonnen ter gedeeltelijke vervanging van de grondstoffen die de oven ingaan en 
de basiscomponenten van de klinker (kalksteen, silica, aluminiumoxide, ijzer).
Bovendien maakt de integratie van secundaire materialen, die reeds koolstofvrij zijn 
gemaakt, in plaats van klinker het mogelijk de emissies en het energieverbruik in verband 
met de cementproductie te verminderen. 
Hoogovenslakken en vliegas behoren tot de secundaire materialen waaraan de 
cementfabrikanten de voorkeur geven. De verwerking ervan in het cementprocédé 
beantwoordt aan zeer nauwkeurige specificaties, zowel wat de installaties als wat de van 
het cement verwachte technische eigenschappen betreft.
De sector is bereid deze vervangingsoperatie voort te zetten door de mogelijkheden te 
bestuderen om over te schakelen op andere alternatieve secundaire materialen, zowel bij 
de productie van klinker als van cement.
Zo is het fijnstof van gerecycleerd beton een secundair materiaal dat stroomafwaarts van 
de ovens kan worden geïnjecteerd voor de vervaardiging van nieuw cement. De nieuwe 
Europese norm prEN 197-6 over dit onderwerp zal medio dit jaar worden gepubliceerd. De 
Belgische cementsector en zijn onderzoekscentrum hebben een prenormatief onderzoek 
voorbereid dat de specifieke geschiktheid van deze nieuwe cementen voor gebruik in 
beton aantoont.

Bron: Jaarverslag 2020, FEBELCEM



Vooruitgangsrapport Circulaire Economie in België 2022 82

6.1.11  FEDUSTRIA

Fedustria vertegenwoordigt de ondernemingen uit de Belgische textiel-, hout- en 
meubelindustrie. Deze sectoren realiseren samen een omzet van 10,7 miljard euro met 
een tewerkstelling van ongeveer 39.000 jobs in 2.000 bedrijven in België, voornamelijk 
kmo’s.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
Op 20 september 2021 organiseerde Fedustria een eerste infosessie “Circulaire economie 
in de textiel-, hout- en meubelsector”. Doel van deze sessie was om onze lidbedrijven 
te informeren over de Europese context en over wat de circulaire economie nu precies 
betekent voor de Belgische textiel-, hout- en meubelbedrijven. In het najaar van 2021 
lanceerden we een bevraging bij al onze lidbedrijven m.b.t. hun inspanningen op het vlak 
van circulaire economie, waarmee we ook polsten naar  concrete vragen en noden voor 
verdere begeleiding . Het online jaarevent van Fedustria, dat plaatsvond op 8 maart 2022, 
stond tevens in het teken van de circulaire economie.
Fedustria maakt ook deel uit van Vlaanderen Circulair en zodoende zijn we heel actief 
betrokken bij de Werkagenda’s Maakindustrie, Waterkringlopen, Circulair bouwen en 
Bio-economie. Zo is textiel (zowel consumententextiel als professioneel textiel)  één van 
de prioritaire waardeketens waarop ingezet wordt in de Werkagenda Maakindustrie. In 
het kader van deze werkagenda zullen dan ook diverse acties opgezet worden om de 
textielbedrijven te ondersteunen om (meer) circulair te worden.
Fedustria neemt ook actief deel aan Circular Wallonia, waarin de bouw- en de textielsector 
zijn opgenomen onder de zes veelbelovende sectoren voor de circulaire economie in 
Wallonië. Via haar deelname aan de Taskforce Textiel en de initiatieven van Circulair Wallonia 
ondersteunt Fedustria actief de waardeketens van haar sectoren. Daarnaast is Fedustria 
ook actief in het Europese project EcyTwin. Dit project, waarin ook onderzoekscentra in 
onze sectoren betrokken zijn (Centexbel, Wood.be), ontwikkelt verschillende initiatieven 
op het gebied van de circulaire economie. 
Zodoende trachten wij via diverse kanalen al onze lidbedrijven mee aan boord te krijgen in 
de transitie naar een circulaire economie.

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
Tijdens de hierboven genoemde infosessie op 20 september, mochten we 50 deelnemers 
verwelkomen uit de diverse subsectoren die Fedustria vertegenwoordigt. Het online 
jaarevent werd door meer dan 180 deelnemers gevolgd. Kwantitatieve resultaten worden 
door ons niet gemonitord, gezien de diversiteit en specificiteit van onze subsectoren is dit 
praktisch niet haalbaar. Voor kwantitatieve gegevens verwijzen we dan ook graag door 
naar onze lidbedrijven en hun individuele acties.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
Afhankelijk van de concrete noden en vragen van onze lidbedrijven, zullen we ook dit 
jaar nog infosessies voorzien. Eén van de thema’s die hierin zeker aan bod zal komen, is 
ecodesign. Gezien onze actieve betrokkenheid binnen Vlaanderen Circulair en Circular 
Wallonia, hangt onze eigen agenda uiteraard ook af van de evoluties binnen de diverse 
werkgroepen (bv. circulaire maakindustrie, circulair bouwen, enz.). Zo zijn er bijvoorbeeld 
i.s.m. Centexbel twee acties gepland in het kader van de Week van de Circulaire Economie 
in Wallonië, met name op het gebied van ecodesign (seminarie) en een bedrijfsbezoek.
Heel wat initiatieven inzake circulariteit worden ook genomen door onze sectorale 
technologische centra, Centexbel (voor de textielsector) en Wood.be (voor de hout en 
meubelsector).

http://Wood.be
http://Wood.be
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6.1.12  FEVIA

Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, vertegenwoordigt 27 sectoren 
en meer dan 700 lid-bedrijven, die samen instaan voor bijna 90% van de tewerkstelling 
en omzet van de Belgische voedingsindustrie. Het is onze missie om, in overleg met alles 
stakeholders, de Belgische voedingsindustrie te begeleiden en ondersteunen bij het 
creëren van duurzame waarde. De voedingsindustrie is de koploper binnen de Belgische 
industrie, goed voor bijna 98.000 jobs en een omzet van 61 miljard euro, waarvan 30 miljard 
uit export. Als stem van die Belgische voedingsindustrie vertegenwoordigen we meer 
dan 4.000 bedrijven die kwaliteitsvolle en innovatieve voeding en dranken produceren in 
België. Met het merk “Food.be – Small country. Great food.” zetten we de troeven van de 
sector wereldwijd in de kijker.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
• Green deal brouwerijen 
• EFES project 
• Preventieplan verpakkingen 
• Valoriseren van nevenstromen ism Flanders’ Food 
• Projecten rond voedselverlies 
• In het kader van een overeenkomst tussen Sowalfin en Fevia Wallonië ondersteunt 

Fevia Wallonie de bedrijven om hen meer circulair te maken en te helpen bij de transitie 
naar een lage koolstofmaatschappij Green Deal Anders Verpakt

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
De projecten mbt energie en water helpen de voedingsbedrijven om slim om te gaan met hun 
energie en waterverbruik. Dit heeft ook tot gevolg dat de CO2-emissies per geproduceerde 
eenheid dalen en er meer water wordt hergebruikt. Verder zijn er verschillende bedrijven 
in geslaagd om hun nevenstromen hoogwaardiger te valoriseren als humane voeding in 
plaats van diervoeder.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
• Met de blue deal water wil de voedingsindustrie verder inzetten op het optimaal (her)

gebruik van water. 
• Via Flanders’ FOOD en Wagralim, de Vlaamse en Waalse innovatieplatformen voor 

de voedingsindustrie, blijven we de noodzaak van hoogwaardige valorisatie van 
nevenstromen benadrukken. 

• Zwerfvuil is niet meer van deze tijd. De voedingsindustrie wil haar steentje bijdragen in 
de strijd tegen deze overlast. Naast een aantal eigen initiatieven, voeren we, samen met 
heel wat andere partners, actie via Mooimakers, BeWapp en in het Brusselse gewest. 

• De voedingsindustrie wil helpen om de circulariteit van industriële verpakkingen te 
vergroten. We doen dit onder meer door nog meer industrieel verpakkingsafval te 
sorteren. 

• Met 50% gerecycleerde materialen in PET-drankverpakkingen tegen 2025, willen we 
koploper zijn in Europa op het gebied van integratie van gerecycleerd materiaal in 
verpakkingen. 

• Samen met Fost Plus willen we in 2022 minstens 90% van de drankverpakkingen in 
België recycleren. Op termijn is ons streefdoel 100%. Sensibilisering, proefprojecten 
en andere acties helpen ons om deze doelstelling te be<zeiken. 

België is een koploper voor de ontwikkeling van een circulaire verpakkingseconomie. 
Samen met Fost Plus werken we eraan om plastiek huishoudelijke verpakkingen in huis én 
buitenshuis zoveel mogelijk te recycleren. Ons streefdoel: 65% recyclage tegen 2023.
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6.1.13  INDUFED

inDUfed verenigt 3 industriële sectoren: de productie en transformatie van glas, de 
productie van pulp, papier en karton, en de verwerking naar papier- en kartonproducten. 
De circulaire economie zit in het DNA van hun productieprocessen. Deze ondernemingen 
produceren in België een brede waaier van producten: flessen, kartonverpakkingen, 
hoogwaardig grafisch papier, diverse beglazing, kranten- en magazinepapier, zelfklevers... 
De 3 sectoren tellen samen bijna 330 bedrijven. De ondernemingen vertegenwoordigd door 
inDUfed zijn sterk gericht op de export. Meer dan 75% van de Belgische productie is immers 
bestemd voor het buitenland. Duitsland, Nederland en Frankrijk, maar ook Italië, Spanje en 
het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste bestemmingen. Deze ondernemingen vormen 
een industrieel netwerk dat in 19.000 directe lokale arbeidsplaatsen voorziet. Zo stellen zij 
ongeveer 70% arbeiders en 30% bedienden te werk.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
Recycleerbaarheid van verpakkingen uit papier en karton werd op de agenda geplaatst. 
Ecodesignrichtlijnen voor verpakkingen uit papier en karton werden geactualiseerd om de 
circulariteit nog verder te verbeteren.
inDUfed werkt mee aan het opzetten van economisch leefbare recyclageketen voor 
vlakglas. Zo kan de renovatiegolf die nodig is voor het klimaatneutraal maken van het 
gebouwenpark ook bijdragen aan de circulaire economie. inDUfed helpt haar leden bij het 
identificeren van bijkomende preventiemaatregelen op de bedrijfsmatige verpakkingen 
door het faciliteren van audits en uitwisselen van goede praktijken.

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
Nieuwe ecodesignrichtlijnen voor verpakkingen in papier en karton werden gepubliceerd 
op Europees niveau. inDUfed werkt mee aan het opzetten van economisch leefbare 
recyclageketen voor vlakglas.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
inDUfed zal in de toekomst verder initiatieven ondersteunen met de bedoeling om 
glasproducten uit de bouw selectief in te zamelen en te recycleren.

De toepassing van de Europese ecodesign richtlijnen en testprotocol voor verpakkingen 
uit papier en karton zal bij de leden gepromoot worden.



Vooruitgangsrapport Circulaire Economie in België 2022 85

6.1.14  VALIPAC

Valipac werd in 1997 op initiatief van het Belgische bedrijfsleven opgericht. Onze rol 
bestaat erin een collectief antwoord te geven voor onze 7000 leden op de uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid van producenten van bedrijfsmatige verpakkingen. 
Wij zijn de enige Europese organisatie die zich specifiek bezighoudt met bedrijfsmatige 
verpakkingen. Onze basisopdracht bestaat erin de recyclagepercentages te halen die aan 
onze klanten worden opgelegd voor de bedrijfsmatige verpakkingen die zij op de Belgische 
markt brengen. 

Om de circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen te versnellen, hebben wij onszelf 
4 verbintenissen opgelegd: onze klanten aanmoedigen om circulaire verpakkingen te 
gebruiken, de traceerbaarheid van het bedrijfsmatig verpakkingsafval verzekeren om 
de recyclage te garanderen, de lokale recyclage stimuleren en ten slotte de selectieve 
inzameling van bedrijfsmatige verpakkingen bij de bedrijven verder aanmoedigen.

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit uw organisatie geïnitieerd of verdergezet 
om circulaire economie te stimuleren?
Het voor onze leden gratis programma ‘Verpakkingsdiagnose’ geeft een overzicht van 
quick wins die de circulariteit van de gebruikte verpakkingen zal verhogen. Daarnaast 
hebben we ons premiesysteem aangepast om nog meer bedrijven aan te moedigen hun 
verpakkingsafval te sorteren. Om het gebruik van recyclaat in plastic verpakkingen te 
stimuleren, hebben we een premie van €50/ton ingevoerd voor elke ton plastic verpakking 
dat minstens 30% post consumer recyclaat bevat. Tenslotte stimuleren we de lokale 
(binnen de EU) recyclage van plastic verpakkingen door een premie die tot €35/ton kan 
oplopen.

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
Door de inspanningen van onze leden hebben we de wettelijke recyclage doelstellingen 
kunnen behalen en zelfs scherper kunnen stellen. Voor het referentiejaar 2021 hebben 
we 95,1% globale recyclage kunnen aantonen. Dankzij onze rol als katalysator tussen onze 
stakeholders, zijn een aantal grote bedrijven uit de bouwsector vandaag al geschakeld 
naar krimphoezen met 50% recyclaat en hebben inkten geweerd. Vandaag hebben we de 
eindbestemmingen van 97% van het plastic bedrijfsmatig verpakkingsafval geïdentificeerd.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
Verhoging van het gebruik van recyclaat in bedrijfsmatige verpakkingen dankzij ons 
platform myRecycledContent.com en de gerelateerde bonus. Het gebruik van artificiële 
intelligentie om recycleerbare materialen uit het bedrijfsrestafval te identificeren en 
bedrijven aan te zetten tot een beter sorteergedrag. Doorgedreven traceerbaarheid van 
bedrijfsmatig verpakkingsafval om binnen en buiten Europa de recyclagegraad aan te 
tonen.

http://myRecycledContent.com
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6.2.1  BECI

Al sinds 2010 begeleidt en adviseert Beci ondernemingen op het vlak van avalpreventie 
en -beheer. Daarvoor werd het Brussels Green Network in het leven geroepen. Dankzij dat 
project werd ruime expertise opgebouwd en kwamen tal van instrumenten tot stand om 
Brusselse ondernemingen de weg te tonen naar een meer circulaire en milieuvriendelijke 
economie. Doel van het project is ondernemingen naast de overheid een ander aanspreek-
punt te bieden voor informatie en opleiding. In de loop der jaren bouwde Beci een 
expertise op via zijn aanbod van begeleidingen in milieumanagement, met name via de 
helpdesk BGN, milieudiagnoses en Resilience Coaching. Verder organiseren we webinars 
en evenementen om de Brusselse ondernemers regelmatig een update te geven rond 
financiële steunmaatregelen, premies, subsidies ... die hen kunnen helpen om circulaire 
concepten en modellen te integreren in hun bedrijf, handels- of horecazaak. 
Bij onze activiteiten komen verschillende thema’s aan bod: afvalbeheer, milieu-
management, veerkracht, voeding, energie, mobiliteit, logistiek en stadsplanning. 
Wij bieden ondernemingen de mogelijkheid om zich te laten begeleiden bij hun inzet om 
het label van Ecodynamische Onderneming of het Good Food-label te halen.

6.2 ANDERE INTERSECTORALE FEDERATIES

6.1.15  AUTOMOBIELSECTOR

In België staan diverse organisaties in voor het beheer, de inzameling, verwerking en de 
recyclage van afgedankte voertuigen en hun industriële batterijen. Door een netwerk 
van ong. 120 door de overheid erkende centra, wordt er ook op toegezien dat dit op een 
milieuverantwoorde manier gebeurt. Er bestaan verschillende verwerkingscentra die 
erkend zijn voor het aanvaarden en ontmantelen van batterijen afkomstig van hybride en 
elektrische voertuigen. Dit wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gewestelijke overheden, 
die op hun beurt rapporteren aan het Europese niveau. 

Welke initiatieven zijn sinds begin 2021 vanuit de automobielsector geïnitieerd of 
verdergezet om circulaire economie te stimuleren?
• Het hergebruik van tweedehands auto-onderdelen voor voertuigherstellingen; 
• De recyclage in België van de oudste en meest vervuilende voertuigen, om te 

voorkomen dat deze geëxporteerd worden naar o.a. ontwikkelingslanden. 
• De oprichting van activiteiten om circulaire energieopslagsystemen te maken met 

afgedankte batterijen van de elektrische voertuigen. 

Welke resultaten heeft uw sector kunnen boeken door in te zetten op circulaire economie?
In 2021 werden voor de afgedankte voertuigen volgende resultaten behaald: Recyclage 
73,3% - Hergebruik 20,2% - Energetische valorisatie 3,8% - Nuttige toepassing 97,3% - 
storten 2,7%. Verder werd 93% van de opgehaalde afgedankte batterijen van elektrische 
en hybride voertuigen hergebruikt hetzij voor onderzoek en ontwikkeling, het uitvoeren 
van testen, remanufacturing, second life toepassingen (bv. energieopslag) en recyclage. De 
rest van de batterijen werd tijdelijk gestockeerd in afwachting van een nuttig hergebruik.

Welke toekomstige initiatieven zijn vanuit uw sector gepland om de transitie naar een 
circulaire economie verder te ondersteunen?
Er worden pilootproject opgestart waarbij enkele erkende centra (demontage van 
voertuigen) en herstelateliers voor voertuigen gaan samenwerken om herstellingen steeds 
uit te voeren met tweedehands auto-onderdelen met behoud van een zelfde kwaliteit van 
herstelling. 
Rond specifiek batterijprojecten werden enkele subsidieaanvragen ingediend bij o.a. het 
energietransitiefonds.
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6.2.3  UWE

De Union Wallonne des Entreprises (UWE) leidt verschillende initiatieven om bedrijven te 
helpen in hun transitie naar een meer circulaire economie: De acties van de Cellules de 
Sensibilisation van de UWE  (voornamelijk de Milieucel, de SDG-cel en de cel die werk rond 
duurzame bedrijventerreinen) zijn bijvoorbeeld: 

• De opmaak van milieuscans (gratis en vertrouwelijk) voor Waalse KMO’s;
• Organisatie van ontmoetingen tussen bedrijfsverenigingen die actief zijn in Wallonië, 

gericht op het uitwisselen van goede praktijken op het gebied van mobiliteit, 
biodiversiteit, groepsaankopen, enz;

• Bewustmaking rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen en verspreiding van 
actielijnen en getuigenissen; 

• Organisatie van verschillende webinars en trainingen. 

De UWE neemt ook deel als jurylid aan de “Plastics go green and circular” Challenge 
voor een circulaire en groenere waardeketen, en volgt ook de werkzaamheden op in het 
kader van Circular Wallonia. Deze circulaire strategie, die in februari 2021 door de Waalse 
regering werd aangenomen omvat 10 ambities, vertaald in meer dan 60 maatregelen, 
die rechtstreeks Waalse bedrijven raken maar ook andere doelgroepen zoals het 
middenveld, publieke actoren, burgers en bedrijven. Zes veelbelovende sectoren voor de 
circulaire economie in Wallonië komen hierbij aan bod: bouw en gebouwen, kunststoffen, 
metallurgie, water, textiel, voedingsindustrie en voedingssystemen.

6.2.2  VOKA

Met het Groeimanifest creëerde Voka een kader waar drie werven voor de toekomst 
centraal staan, namelijk: meer mensen aan het werk, investeren in de toekomst en 
transformeren naar een duurzame economie. Voka ondersteunt al jaren bedrijven in 
duurzaam ondernemen. Al 25 jaar is er persoonlijke begeleiding op vlak van duurzaamheid 
via verschillende charters, die sinds 2017 evolueerden naar het Voka Charter Duurzaam 
Ondernemen (VCDO), waar ondertussen meer dan 300 bedrijven ondersteund worden. 
Ook op vlak van circulaire economie ondersteunt Voka haar leden:  

• In 2021 deed Voka een benchmarkstudie rond de opportuniteiten en drempels van de 
circulaire economie bij 50 industriële bedrijven, verspreid over verscheidene sectoren. 

• Kortlopende en intensieve trajecten, bv. Lab Circulaire Economie is een kort traject met 
drie of vier halve dag-sessies. Hierbij wordt steeds gewerkt naar een concreet doel 
onder begeleiding van geselecteerde trainers op expertniveau.   

• Een langlopend traject rond circulaire vaardigheden en soft skills is in opmaak en zal 
gelanceerd worden in het najaar. 

• Verschillende podcasts, bv. Hallo Innovatie: Circulaire economie in de praktijk 
• Voka organiseert ook webinars, lerende netwerken en community events.

https://sdgs-entreprise.be/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.voka.be%2Fgroeimanifest&data=05%7C01%7C%7Ca73e7040a4744a104d0608da42094cf2%7C4b8ecc03801b41fb81116b0ea5de43c6%7C0%7C0%7C637894904972203737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UCVK2l%2BmjAx4of7DmHGYTt5e6BLVzWcL%2BRF2GfFdrpI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.voka.be%2Fgroeimanifest&data=05%7C01%7C%7Ca73e7040a4744a104d0608da42094cf2%7C4b8ecc03801b41fb81116b0ea5de43c6%7C0%7C0%7C637894904972203737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UCVK2l%2BmjAx4of7DmHGYTt5e6BLVzWcL%2BRF2GfFdrpI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.voka.be%2Fgroeimanifest&data=05%7C01%7C%7Ca73e7040a4744a104d0608da42094cf2%7C4b8ecc03801b41fb81116b0ea5de43c6%7C0%7C0%7C637894904972203737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UCVK2l%2BmjAx4of7DmHGYTt5e6BLVzWcL%2BRF2GfFdrpI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.voka.be%2Findustry-benchmark&data=05%7C01%7C%7Ca73e7040a4744a104d0608da42094cf2%7C4b8ecc03801b41fb81116b0ea5de43c6%7C0%7C0%7C637894904972203737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H5xkpV1vd%2B%2FpTmy9X2yPvLJ7XqklT3CAkISV5kKBJ2k%3D&reserved=0
https://www.voka.be/activiteiten/lab-circulaire-economie-0
https://www.voka.be/nieuws/podcast-hallo-innovatie-circulaire-economie-de-praktijk
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44

17%

15%

12%

10%
9%

4%

4%

3%
1%

25%

Chemie

Bouwsector

Dienstensector

Textielsector

Maakindustrie (meubelen, elektro, batterijen ...)

Voedselketen

Metaalverwerking

Inzameling en verwerking van afvalstromen

Kunststoffen

Andere, namelijk:

Antwoorden uit een relatief breed scala aan sectoren

Deelnemende sectorenFuncties

30%

22%

18%

7%

4%

3%

3%

2%

12%

Chief Executive Officer (CEO) of 
bedrijfsleider

Hoger kader 

Verantwoordelijke duurzaamheid 

Algemeen bediende 

Chief Financial Officer (CFO) of financieel 
verantwoordelijke 

Chief Operational Officer (COO) of 
operationeel verantwoordelijke 

Verantwoordelijke innovatie of R&D 

Verantwoordelijke supply chain 

Andere, namelijk 

Q7: Wat is uw functie binnen uw onderneming? | Filter: geen | n= 106
Q3: In welke sector is uw onderneming actief? | Filter: geen | n= 106

7.1 BIJLAGE 1: ONDERNEMINGSENQUÊTE

22

Methodiek

Er werd een kwantitatieve vragenlijst opgesteld en geïmplementeerd in een online tool (Alchemer). Routering was hierdoor 
mogelijk en deelnemers krijgen zo enkel voor hen relevante vragen te zien en eventuele follow-up vragen op basis van hun 
eerder gegeven antwoorden.

Deelnemers werden uitgenodigd via een nieuwsbrief verzonden door VBO zelf, en via hun sociale media kanalen. Aan de 
leden-sectorfederaties van het VBO werd eveneens gevraagd om de vragenlijst onder hun leden te verspreiden. Tot slot heeft 
Möbius het eigen netwerk via een directe mailing en sociale media uitgenodigd.
Deelname was op vrijwillige basis en er werd geen verloning aangeboden.
Aanvullend werd ook gebruik gemaakt van snowballing: deelnemers werden gevraagd om ook hun netwerk aan te spreken en 
hen aan te moedigen om deel te nemen.

Dit is belangrijk bij de interpretatie van de resultaten. Er is wellicht een afwijking in de maturiteit in circulair ondernemen. Zij 
die interesse hebben in het topic en hier reeds verder in staan zullen meer geneigd zijn om een vragenlijst in te vullen over dit 
onderwerp. 

De aanpak resulteerde in 69 complete en 40 partiële antwoorden, die verzameld werden tussen 18 maart en 28 april.
Antwoorden zijn anoniem en worden enkel geaggregeerd gerapporteerd. 
De antwoorden zijn afkomstig van een diverse groep ondernemingen (op vlak van sector, grootte, maturiteit inzake circulaire 
economie). De antwoorden zijn echter niet als representatief voor het Belgische ondernemingsleven te beschouwen.

Resultaten 
VBO-vragenlijst

April 2022

Hoe duurzaam gaan Belgische bedrijven om 
met hun grondstoffen en materialen?
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66

Respondenten zijn eerder goed vertrouwd met het concept circulaire economie

Vertrouwdheid met concept circulaire economie per functie

Q7: Wat is uw functie binnen uw onderneming? | Filter: geen | n= 106
Q15: In welke mate bent u vertrouwd met het concept circulaire economie? | Filter: geen | n= 76

10,00

9,00

8,54

8,25

8,12

8,00

7,50

7,44

5,50

n=

2 Verantwoordelijke innovatie of R&D

2 Verantwoordelijke supply chain

13 Verantwoordelijke duurzaamheid

8 Andere, namelijk

17 Hoger kader

1 Chief Operational Officer (COO) of 
operationeel verantwoordelijke

4 Algemeen bediende

27 Chief Executive Officer (CEO) of 
bedrijfsleider

2 Chief Financial Officer (CFO) of financieel 
verantwoordelijke

“Supply Chain 
Operations Manager”

“Technical 
manager”

“Hoofd
Milieudienst”

“CTO”

“Preventie
adviseur”

“CMO”

“PR manager”“QSE & 
Sustainability VP”

55

61%

5%

34%
Bedrijven (B2B)

Consumenten (B2C)

Beide (B2B en B2C)

Vooral productie-of verwerkingsbedrijven met minstens B2B activiteiten

32%

25%

17%

26%

<50 Voltijdse equivalenten (VTE) 
– Kleine onderneming

50-250 VTE – Middelgrote 
onderneming 

250-1000 VTE – Grote 
onderneming 

>1000 VTE – Zeer grote 
onderneming 

Grootte onderneming

Q4: Wat is de grootte van uw onderneming in België? | Filter: geen | n= 106
Q5: Aan wie levert uw onderneming producten of diensten? | Filter: geen | n= 106
Q6: Heeft uw onderneming productie- en of verwerkingsactiviteiten in België? | Filter: geen | n= xxx

Levering

74%

26%

Ja

Neen

Productie- en of verwerkingsactiviteit in België?
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99

Cirulaire economie: vooral geassocieerd met hergebruik van producten en onderdelen, en het 
vermijden van afval

Q16: Circulaire economie kan op meerdere manieren worden ingevuld, wat betekent een circulaire onderneming voor u? | Filter: Indien vertrouwdheid score 3 of hoger | n= min. 45 - max. 64

Wat betekent circulaire onderneming voor u?

Een circulaire economie zet in op hergebruik van producten en onderdelen

Een circulaire onderneming vermijdt de productie van afval

Een circulaire onderneming gaat klimaatverandering tegen (door een ruim palet aan acties)

Een circulaire onderneming recycleert zo veel mogelijk grondstoffen uit afval

Een circulaire onderneming ontwerpt producten die o.a. de levensduur verlengen

Een circulaire onderneming tracht met minder grondstoffen eenzelfde output te produceren

Een circulaire onderneming zoekt alternatieve bronnen voor schaarse grondstoffen

33%

25%

19%

19%

15%

9%

0%

31%

25%

9%

14%

13%

16%

13%

13%

14%

4%

24%

31%

25%

18%

13%

19%

17%

17%

12%

33%

18%

8%

6%

2%

17%

12%

7%

20%

0%

6%

13%

8%

15%

2%

22%

3%

5%

36%

2%

2%

7%

9%

Meest geassociëerd Minst geassociëerd

77

3%

18%

18%

22%

19%

19% 5

4

3

2

1

0

Uiteenlopende maturiteit rond circulaire economie, maar gedeelde ambitie om dit verder te
ontwikkelen

Maturiteit op vlak van circulaire economie

Q17: Hoe matuur is uw onderneming op het vlak van circulaire economie? | Filter: geen | n= 72
Q21: In welke mate bent u akkoord met de onderstaande stellingen? | Filter: Indien vertrouwdheid score 3 of hoger | n= 70

Circulaire ambities

21%

4%

37%

16%

26%

49%

16%

31%

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Neutraal Akkoord Helemaal akkoord

Mijn onderneming heeft de ambitie 
om de bedrijfsactiviteiten meer 

circulair uit te voeren 

Mijn onderneming weet niet hoe 
de activiteiten meer circulair 

gemaakt kunnen worden 
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1111

1/3 ondernemingen reduceerde afvalproductie laatste 3 jaar met >10%

Voorbije 3 jaar geproduceerde afvalstoffen 
gereduceerd?

Q10: Reduceerde uw onderneming de voorbije 3 jaar de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen? | Filter: geen | n= 83

39%

18%
6%

8%

29%

Ja, met 0-10%

Ja, met 10-25%

Ja, met 25-50%

Ja, met >50%

Nee

1313

>40% ondernemingen houdt bij ontwerp rekening met vermindering grondstoffenverbruik, 
recyclagemogelijkheden grondstoffen en/of circulair grondstofverbruik

Q11: Houdt uw onderneming bij het ontwerp van materialen, halffabricaten of producten bewust rekening met...? | Filter: geen | n= 80

Bewust rekening houden met…

46%

44%

41%

35%

25%

13%

4%

31%

Verminderen van grondstoffenverbruik voor eenzelfde functionaliteit 

Recyclagemogelijkheden en afbreekbaarheid van de gebruikte grondstoffen 

Circulair grondstofgebruik (inzet van biogebaseerde grondstoffen, gerecycleerde 
grondstoffen, lokaal beschikbare grondstoffen, niet-toxische grondstoffen,….) 

Verhogen van de levensduur van het materiaal, halffabricaat of product 

Onderhoudsgemak en herstelbaarheid van het product 

Mogelijkheid tot herbestemming van de onderdelen die in het product zijn 
opgenomen 

Mijn bedrijf houdt niet bewust rekening met bovenstaande opties 

Niet van toepassing, mijn bedrijf ontwerpt geen materialen, halffabricaten of 
producten 
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1616

Aanbieden productdienstcombinaties nog geen courante praktijk

Verkopen van productdienstcombinatie

Q13: Sommige ondernemingen verkopen een productdienstcombinatie. Dat is wanneer ze hun product niet meer verkopen, maar het ter beschikking stellen of verhuren als een dienst. 
In welke mate is dit bij uw onderneming het geval? | Filter: Indien niet actief in sector ‘Inzameling en verwerking van afvalstromen’ | n= 73
Q14: Wat is het aandeel van uw bedrijfsomzet dat u realiseert met deze productdienstcombinatie(s)? | Filter: Indien men een eerste piloot lopende heeft of uitgebreide ervaring heeft | n= 8

63%

21%

6%

6%

6%

Mijn onderneming is hier niet mee bezig

Mijn onderneming verkent het idee

Mijn onderneming is bezig met het
opzetten van een eerste pilootinitiatief

Mijn onderneming heeft een eerste
pilootinitiatief lopend

Mijn onderneming heeft hier uitgebreide
ervaring mee

38%

25%

13%

25%

0-5%

5-10%

10-25%

Ik weet het niet

Bedrijfsomzet behaald met productdienstcombinaties

1515

26%

21%

17%

13%

4%

57%

Gebouw en ruimte

Logistiek

Energieopwekking

Machines en gereedschap

Andere, namelijk:

Mijn onderneming heeft geen
samenwerkingen lopen met andere

organisaties voor het delen van middelen

>40% ondernemingen werkt samen met andere ondernemingen rond het delen van middelen

Q12: Organisaties kunnen samenwerken om een aantal middelen onderling te delen. Werkt uw onderneming samen met anderen rond het delen van één van volgende zaken?| Filter: geen | n= 77

Zaken delen met anderen
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1919

Mijn onderneming zet eigen afval- en/of reststromen in voor 
hetzelfde proces 58%

Mijn onderneming zet eigen afval- en/of reststromen in voor een 
ander proces 40%

Mijn onderneming valoriseert eigen afval- en/of reststromen door 
verkoop aan derden 66%

Mijn onderneming valoriseert afval- en/of reststromen van derden 
in de eigen processen 36%

Meerderheid organisaties valoriseert eigen afval en/of reststromen

Valorisatie afval- en/of reststromen

60%

50%

71%

44%

35%

44%

25%

52%

4%

6%

4%

4%

Ja Nee Niet van toepassing (bvb de wetgeving laat dit niet toe)

Q8:Valoriseert uw onderneming afval- en/of reststromen, afkomstig uit eigen processen of van andere ondernemingen rekening houdend met de vigerende wetgeving? | Filter: Indien productie- en of 
verwerkingsactiviteit in België | n= 68
Q9: Welk % van uw grondstoffenverbruik wordt gedekt door de inzet van afval- en/of restproducten? | Filter: Indien men dit type valorisatie doet | n= min. 20 – max. 36

Indien ja, welk % wordt 
er mee gedekt?

1717

74%

72%

56%

44%

44%

37%

28%

26%

23%

18%

4%

Optimalisatie bedrijfsprocessen ter vermindering van het materiaalverbruik en een efficiënte
recuperatie van afval en/of reststromen belangrijkste circulaire strategieën

Q18: Welke circulaire strategieën past uw onderneming voornamelijk toe? | Filter: Indien maturiteitscore 2 of hoger | n= 57
Q19: Wat is het aandeel van uw bedrijfsomzet dat u realiseert met herstel-en reparatiediensten? | Filter: Indien men “Onderhouden en herstellen van producten en machines met het oog op 
levensduurverlenging” heeft aangeduid | n= 25

Verbeteren van processen om materiaalverbruik en/of afvalproductie te 
verminderen 

Efficiënt inzamelen en recupereren van afval en/of restproducten met het oog 
op de valorisatie ervan 

Inzetten op hernieuwbare energie 

Onderhouden en herstellen van producten en machines met het oog op 
levensduurverlenging 

Inzamelen en selectief verwerken van afval 

Opzetten van terugnamesystemen voor materialen 

Inzetten op hernieuwbare materialen voor de uitvoering van de 
bedrijfsactiviteiten 

Hergebruiken van componenten voor gelijkaardige toepassingen 

Hergebruiken van componenten (na modificatie) in nieuwe producten 

Valoriseren van organische reststromen 

Geen van bovenstaande 

Toegepaste circulaire strategieën % bedrijfsomzet door herstel-en 
reparatiediensten

64%
12%

8%

4%

12%

0-5%

5-10%

10-25%

>50%

Ik weet het niet
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2121

Bij afspraken met leveranciers rond circulair aankopen wordt voornamelijk ad hoc gewerkt

Q20: In welke mate maakt u afspraken met leveranciers om circulair te kunnen aankopen? | Filter: Indien vertrouwdheid score 3 of hoger | n= 71

37%

38%

18%

7%

Er zijn geen afspraken

Er worden ad hoc afspraken gemaakt en/of er is een
plan in ontwikkeling

Er loopt een programma met één of meerdere
leveranciers

De principes van de circulaire economie worden
gespecifieerd en contractueel vastgelegd

Afspraken met leveranciers rond circulair aankopen

2222

Circulaire economie als manier om de negatieve impact op het milieu te verlagen

Q22: Wat zijn de grootste drempels voor uw onderneming om circulaire economie te implementeren? | Filter: Indien maturiteitscore 2 of hoger | n= 55
Q23: Wat zijn de grootste drijfveren voor uw onderneming om circulaire economie te implementeren? | Filter: Indien maturiteitscore 2 of hoger | n= 55

Productnormen en standaarden 

Gebrek aan samenwerking met andere spelers in de waardeketen 

Regelgevende barrières 

Gebrek aan financiële middelen en menskracht 

Onvoldoende beschikbaarheid kwalitatieve secundaire grondstoffen 

Onvoldoende inzicht in de voordelen van circulaire economie (incl
financiële voordelen) 

Onvoldoende kennis over circulaire economie 

Onvoldoende draagvlak bij het management 

Concurrentie van andere ondernemingen 

Andere, namelijk: 

44%

42%

40%

36%

36%

16%

15%

4%

4%

24%

Grootste drempels Grootste drijfveren

Verlagen van negatieve impact op het milieu 

Waarden/visie van bedrijf(sleiding) 

Imago en reputatieversterking 

Beperken materiaalkosten 

Aantrekken en behouden klanten 

Aantrekken en behouden van medewerkers 

Uitbouwen van samenwerkingsverbanden 

Voldoen aan wet- en regelgeving 

Verhogen van efficiëntie 

Stimuleren productinnovatie 

Verhogen concurrentievermogen 

Beperken afhankelijkheid van import 

Andere, namelijk: 

84%

67%

44%

35%

26%

18%

16%

16%

16%

15%

15%

11%

4%
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7.2 BIJLAGE 2: RECYCLAGEGRAAD SPECIFIEKE 
MATERIAALSTROMEN
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7.3 BIJLAGE 3: ORGANISATIES DIE IN HET KADER VAN DEZE 
STUDIE WERDEN GECONSULTEERD

Naast de expertise van de leden van het Platform Circulaire Economie van het VBO is in het kader 
van deze studie ook beroep gedaan op de zeer gewaardeerde inzichten van vertegenwoordigers van 
volgende organisaties:

Leefmilieu Brussel
OVAM
Peerby Belgium
Recupel
SPW, Département du Sol et des Déchets (DSD)
Valbiom
Valipac
Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Vlaams Planbureau Omgeving
Vlaams Steunpunt Circulaire Economie
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Het VBO, dé stem van de ondernemingen 
in België, staat – via een 40-tal lid-
bedrijfsfederaties – voor meer dan 
50.000 kleine, middelgrote en grote 
ondernemingen die 75% van de 
tewerkstelling in de private sector 
voor hun rekening nemen. Onze leden 
zorgen voor 80% van de export en 
creëren 2/3 van de toegevoegde waarde 
in ons land. Als enige overkoepelende 
interprofessionele werkgeversorganisatie 
vertegenwoordigen we ondernemingen 
uit de drie gewesten van ons land.

Lees onze recentste publicaties op 
www.vbo.be


