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EXECUTIVE INSIGHT

We moeten anders produceren en anders consumeren. 
De tijd dringt. De klimaatverandering en de teloorgang van 
ecosystemen, maar ook onze toenemende afhankelijkheid van 
grondstoffen en de druk op het concurrentievermogen vormen 
gigantische uitdagingen. Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
(SDG) 12 beoogt onze economie klaar te stomen voor een 
duurzamere toekomst en dat vertaalt zich in het concept van 
de circulaire economie. De Green Deal en de maatregelen die 
nodig zijn voor een duurzaam herstel na corona hebben het thema 
centraal op de agenda geplaatst. Waarom hebben we dit soort 
economie nog niet overal ingevoerd als iedereen er baat bij heeft? 
En vooral, hoe kunnen we de transitie versnellen?  

Waarom behandelt  REFLECT dit thema vandaag?
"Circulariteit is onontbeerlijk bij de ontwikkeling van een welvarende en veerkrachtige 
economie voor de lange termijn. Heel wat Belgische ondernemingen passen die 
circulariteit reeds toe, maar ze is nog niet helemaal ingeburgerd. En daar wringt 
het schoentje, want de tijd dringt. De Europese doelstelling van koolstofneutraliteit 
moet in feiten en acties worden omgezet. De circulaire economie is voor Europa, 
België en de ondernemingen bovendien dé manier om op wereldvlak innovatief en 
competitief te blijven. Onze Belgische industrie is gekwalificeerd als materiaalintensief. 
De productiekosten zijn dus een belangrijke factor voor het concurrentievermogen 
van ons land dat al een loonkosten- en energiehandicap heeft. We moeten de 
grondstofprijzen onder controle houden door er minder te gaan gebruiken. 
Het doel is om onze hulpbronnen los te koppelen van onze economische groei.” 

Wat doet het VBO op het vlak van circulaire economie concreet? 
“Het VBO is via het specifieke competentiecentrum Sustainability & Circulaire 
Economie  hoofdzakelijk actief op wetgevend vlak. Het bestudeert onder andere 
bijvoorbeeld de impact van de Europese, federale en interfederale wetgeving 
en identificeert wetgevende hinderpalen. Daarnaast richtte het VBO een 
Interfederaal Discussieforum Circulaire Economie op, waar onze sectoren maar ook 
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verschillende bevoegde Belgische overheden aan 
deelnemen. Dat forum wil mensen samenbrengen 
om naar een zo coherent mogelijk beleid tussen de 
verschillende bevoegdheidsniveaus te evolueren, 
om praktische ervaringen te delen enz. Daarnaast 
hebben we een platform Circulaire Economie en 
een werkgroep opgericht die de wetgeving over 
de productnormen opvolgen, zoals de Europese 
wetgeving inzake chemische producten, REACH enz. 
Een platform Verpakking en Verpakkingsafval buigt 
zich over die specifieke kwesties. Tot slot willen we 
sensibiliseren en goede praktijken in de schijnwerpers 
plaatsen via evenementen zoals de Belgian Business 
Awards for the Environnement (BBAE) .” 

Naast het regelgevende werk hebben jullie in 2021 
een Visie Circulaire Economie 2030 uitgewerkt?
“Er was nood aan een gemeenschappelijke systeemvisie 
voor al onze sectoren. Samen met de leden-
sectorfederaties werkte het VBO zijn Visie Circulaire 
Economie 2030 uit om concreet richting te geven aan 
onze gezamenlijke duurzame ambities. We hebben 
5 ambities vastgelegd die in deze REFLECT worden 
beschreven. Heel wat ondernemingen werken reeds 
circulair, maar dat neemt niet weg dat er initiatieven 
ontwikkeld kunnen worden die de transitie kunnen 
versnellen. Daarvoor is evenwel een transversaal kader 
nodig. Een visie waarin we een reeks aanbevelingen 
voor de overheden opsommen om onze ambities 
te helpen waarmaken, schept zo’n kader.”

Wat is het verband tussen circulaire 
economie en klimaatverandering? 
“Het verband staat onomstotelijk vast. Door textiel 
te recycleren daalt de uitstoot van broeikasgassen 
fors. Door gerecycleerd papier te gebruiken besparen 
we ongeveer 70% van de energie die nodig is om 
nieuw papier te produceren. Voor  karton is dat 
zelfs 77%. De ontwikkeling van hernieuwbare 
energie (productie van windmolens, zonnepanelen 
of batterijen) om de uitstoot van CO

2 te verminderen, 

is afhankelijk van metalen die niet altijd aanwezig 
zijn in de Europese bodem en die we dus moeten 
invoeren. De exploitatie van de ‘stedelijke mijn’ 
(recyclen van gsm’s en andere elektronische 
producten) is dus hoognodig om de kostbare 
grondstoffen uit die toestellen te hergebruiken.” 

Is de circulaire economie een exacte wetenschap?
“Het antwoord is niet eenvoudig. Om te weten 
of de ene consumptiekeuze (product, procedé 
of andere) beter is dan de andere, gebruiken 
we het wetenschappelijke instrument LCA: 
de levenscyclusanalyse. Die meet de milieubelasting 
van een systeem tijdens de volledige levenscyclus, 
van de winning van de benodigde grondstoffen tot de 
eindbehandeling (stort, recycling …), inbegrepen de 
gebruiks-, onderhouds- en transportfasen. Men schat 
dat 80% van het effect (milieu-impact) van een product 
bepaald wordt tijdens zijn ontwerpfase. Maar niet altijd! 
Neem het voorbeeld van shampoo. De milieubelasting 
van shampoo is het grootst tijdens het gebruik, door 
het waterverbruik. De LCA van twee producten 
is relatief eenvoudig wanneer men soortgelijke 
cijfers vergelijkt (zoals de CO

2-uitstoot). Het wordt 
moeilijker bij vergelijking van de CO2-uitstoot en 
het waterverbruik. Wat is dan beter: een product 
dat minder CO2 uitstoot maar meer water verbruikt 
of een product dat meer CO2 uitstoot maar minder 
water verbruikt? De LCA houdt bovendien enkel 
rekening met milieuaspecten en niet met sociale of 
economische aspecten. Duurzame ontwikkeling is een 
complexe wetenschap die een systeemvisie vereist .”

Als u één factor zou moeten kiezen die 
de transitie naar circulaire economie 
kan versnellen, welke is dat dan?
“Alleen cross-sectorale samenwerking tijdens 
de volledige productieketen en met alle 
actoren (overheden, consumenten enz.) zal 
ons toelaten om van de circulaire economie 
een succesverhaal te maken .” 
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HET 
CIRCULAIR 
ALFABET

VAN C TOT U

Het circulair alfabet zorgt voor verheldering en 
inspiratie. In deze korte glossary duiden we de 
belangrijkste termen en laten we u proeven van 
inspirerende voorbeelden. Door de voordelen te 
benoemen, tonen we ook aan dat het omarmen van 
circulariteit in uw businessmodel zal resulteren in 
een duurzame motor van groei en welvaartscreatie.

        IRCULAIRE ECONOMIE
De circulaire economie is een draaiende motor die 
niet stilvalt en die blijft evolueren. De definitie zoals 
beschreven in onze Visie 2030 is een werkdefinitie 
die in de toekomst verder aangescherpt kan worden. 
Op basis van input van onze verschillende leden-
sectorfederaties definiëren wij het begrip als 'een 
economie waarin 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 worden.' 

C 

Circulaire economie is een ingewikkeld 
begrip met honderden verschillende 
definities. Omdat het zo’n ingewikkeld 
web van de meest uiteenlopende en met 
elkaar verweven termen vormt, zaait 
het concept nog vaak onduidelijkheid 
en twijfel. Wie hoorde nog niet spreken 
over ‘upcycling’, revalorisatie of 
‘remanufacturing’? Maar wat betekenen 
die begrippen concreet? Hoe worden ze 
naar de praktijk vertaald? Dat leggen we 
uit in ons circulair alfabet. 
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       CODESIGN
Onder ecodesign verstaan we het slim ontwerpen van een 
product dat past binnen een circulaire bedrijfsstrategie. Dat kan 
door een aangepast design dat bijdraagt tot bijvoorbeeld een 
langere levensduur, een grotere energiebesparing of een betere 
recycleerbaarheid van het materiaal. Het is belangrijk om te 
beseffen dat er veel komt kijken bij ecodesign. Voor een succesvolle 
implementatie is het van vitaal belang om de hele levenscyclus 
(van grondstoffen tot afdanking) van het product in beschouwing 
te nemen, zodat de milieulast van het uiteindelijke ontwerp 
afneemt. Om als bedrijf de vruchten te plukken van een aangepast 
design (bijvoorbeeld via demontage, ontmanteling of herstel) is 
het noodzakelijk om inzicht te hebben in de totale waardeketen  
(energie-efficiëntie, waterverbruik, materialenefficiëntie, …). 

       ERGEBRUIK
Een product belandt soms op de afvalberg terwijl het nog niet als afval beschouwd moet 
worden omdat het product of materiaal in de huidige vorm opnieuw gebruikt kan worden en zo 
een nieuw leven kan krijgen. Onder deze term valt ook re-distributie: het delen en herverdelen 
van producten. Het gaat dus vooral om een afgedankt, maar alsnog waardevol product dat 
nog nuttig kan zijn voor een andere gebruiker. Het product behoudt dus zijn originele functie. 
Ook dat kan kosten besparen en vele ondernemers zien hier een potentiële markt in2. 

   NDUSTRIËLE SYMBIOSE 
Onder industriële symbiose verstaan we het gebruik 
- door een onderneming of een sector - van 
reststromen (energie, water, logistiek of materialen) 
uit een andere onderneming of sector. Industrieën 
worden dus niet beschouwd als aparte entiteiten, 
maar als een verweven web waarbij het afval van 
het ene bedrijf een grondstof kan zijn voor het 
andere. Door deze symbiose zo efficiënt mogelijk 
te laten verlopen (innovatie en sterke netwerken) 
kunnen de materiaalkringlopen optimaal 
gesloten blijven en worden verliezen vermeden. 

     RODUCT-AS-A-SERVICE
In dit circulair model wordt een product als een dienst 
beschouwd. Niet langer de verkoop van het product staat centraal in de salesstrategie, 
maar wel de dienstverlening rond het product. De voordelen liggen voor de hand: 
minder materiaalverbruik (dematerialisatie van de economie) en producten die 
langer meegaan. Wie zijn product beter en regelmatiger onderhoudt, verbetert 
de kwaliteit van het eindproduct. Naast een verlenging van de levensduur 
kan het product in een latere fase nog altijd gerecycleerd worden. 
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TOEPASSING

In België is er een belangrijke rol 
weggelegd voor ‘design for circularity’ bij 

UPV voor matrassen1. Daardoor staan de Belgi-
sche bedrijven aan de top wat betreft ecodesign van 

matrassen. Bij Revor zoekt men continu innovatieve  
manieren om de afvalstroom te verkleinen en om zo de 

cirkel nog ronder te maken. Via een circulair ontwerp van 
eenvoud, schone en eindeloos herbruikbare materialen en 
omkeerbare verbindingen ontwierp Revor een circulair ma-
tras. Bovendien gebruikt Revor voor de productie van de 
matras slechts twee herbruikbare materialen: gerecycleer-
de petflessen en staal. Dankzij dit slim circulair ontwerp 

slaagde de matrassenproducent erin om een rendabel 
circulair product op de markt te brengen. België is op 

dit vlak zelfs pionier. Behalve Revor maken ook  
Veldemann-bedding en andere producen-

ten in ons land circulaire matrassen. 

TOEPASSING

De haven van Antwerpen zet, in  
samenwerking met de Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM, 
volop in op industriële symbiose. Op hun 

‘smartsymbiose-platform’3 vind je het aan-
bod van 20  concrete reststromen waarvoor 
hoogwaardige toepassingen worden gezocht. 
Vragers en aanbieders van waardevolle ma-

terialen kunnen er elkaar ontmoeten. Het 
resulteert bijvoorbeeld in een innovatie-

ve productie van bakstenen uit zand 
afkomstig van baggerspecie. 

TOEPASSING

Signify zet volop in op ‘Light-as-
a-service’ (LaaS) en biedt kwaliteits-

volle diensten van ontwerp, installatie 
tot de bediening en het onderhoud. Ook 

bij ETAP-lighting heeft men het circulaire 
licht gezien. Men verkoopt er niet langer 
verlichtingsproducten en armaturen maar 

biedt verlichting aan als een dienst voor 
een vastgelegde periode. 

TOEPASSING

Bij Cornermat vonden ze het gat in de 
markt voor hergebruik. Volgens het bedrijf 

belanden te veel bouwmaterialen te snel op de 
afvalberg, juist omdat het product de cirkel niet 

heeft gerond. Via hun digitaal platform sluiten ze 
alsnog de cirkel door de mogelijkheid te bieden 
om allerlei bouwmaterialen te hergebruiken. 
Hun onlineshop oogt als een supermarkt van 

mate rialen voor hergebruik en geeft onder-
nemers, architecten en bouwwerkers een 

circulair alternatief voor renovatie- 
en bouwprojecten. 

1   Op 1 januari 2021 trad in België de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen in werking. 
Voor een optimale recyclage komt er een milieubijdrage op elke verkochte matras. Concreet wil dat zeggen dat elke 
producent en invoerder verantwoordelijk is voor de afvalstromen die ontstaan uit de verkoop van matrassen in België. 
Zij moeten tussenkomen in de kosten voor inzameling en verwerking en bovendien de wettelijk vastgelegde inzamel- 
en recyclagedoelstellingen behalen (bron: Valumat).  

2   Zie de vele trendy vintagewinkels voor kleding en vinylplaten, kringloopwinkels, tweedehandsverkoop van meubels, … 
3   https://www.smartsymbiose.com/#/ 



       EFURBISH 
REMANUFACTURE
REPURPOSE
Er zijn verschillende manieren om de levensduur van een product te verlengen 
die grote voordelen opleveren op vlak van waardebehoud en waardecreatie. 
Refurbish, remanufacture en repurpose zijn daar drie voorbeelden van. 
Ze lijken gelijkaardig maar hebben elk hun specifieke kenmerken:

• Refurbish  =   het opknappen van producten (en het extra 
waarde geven via updates en vernieuwing);

• Remanufacture  =   nieuwe producten maken van 
(onderdelen van) oude producten;

• Repurpose  =   producthergebruik met ander doel (herbestemming): 
het creëren van een nieuwe gebruikswaarde.

       ECYCLING (RECYCLAGE) 
Recyclage is de verwerking van materialen waarbij men 
met de grondstoffen uit een (afgedankt) product, 
nieuwe (eventueel identieke) producten fabriceert. In 
sommige gevallen kan men nu al oneindig recycleren 
(glas, staal en aluminium). In andere zitten we zo 
goed als aan oneindige 100% recycleerbaarheid 
(PET-plastics). Om die effectief te realiseren zal 
extra experimenteerruimte en innovatie nodig zijn. 

       PCYCLING
Bij ‘upcycling’ gaat men nog een stap verder dan hoogwaardige recyclage. 
Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de producten niet daalt, 
maar nog beter wordt. De producten worden zodanig hergebruikt 
dat hun waarde stijgt. Het is de meest circulaire en duurzame manier 
van recycleren, maar meteen ook de meest uitdagende.  
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TOEPASSING

Replic probeert gips oneindig en hoogwaardig te 
recycleren. Door kwaliteit te garanderen kan gere-
cycleerd gips worden (her)gebruikt als eindproduct 
voor cementfabrieken of de gips-industrie zelf. Op 
die manier draagt het Waals bedrijf zijn steentje 

bij aan zo duurzaam mogelijk bouwen. 

TOEPASSING

Vooral in de IT-wereld vindt u veel toepassingen 
van refurbishing. Zo zijn tegenwoordig in vele 
elektrowinkels in België ook refurbished versies 
beschikbaar van een smartphone of tablet. Deze 
IT-materialen zijn vaak in perfecte staat en zijn 

een goedkoper alternatief met een lagere 
ecologische voetafdruk. 

TOEPASSING

Modulyss  is een partnership aangegaan met 
Healthy Seas om achtergelaten visnetten uit 
het water te halen. Deze visnetten worden  
achteraf gerecycleerd en omgevormd tot 
ECONYL®-garen4 van nylon van topkwali-

teit. Daaruit kan men duurzame tapijt-
tegels maken.

4   Deze garens zijn gemaakt van 100% geregenereerd nylon, inclusief achtergelaten visnetten en 
garenafval vanuit tapijt-recyclagecentra (modulyss.com/nl-BE/duurzaamheid).
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DE KLOK TIKT 
VIJF AMBITIES EN 
ENGAGEMENTEN

We exporteren en importeren veel, met hoge productiekosten als gevolg. 
We maken intensief gebruik van materialen en grondstoffen en kampen vaak 
met hoge arbeids- en energiekosten. Tel daarbij de COVID-19-crisis, de Brexit 
en de stijgende energieprijzen en je beseft meteen dat onze economie onder 
druk staat. Een sterk functionerende circulaire economie kan en zal hierop 
een antwoord bieden. Daarom realiseerde het VBO samen met zijn  
leden-sectorfederaties de ‘Visie 2030’. 

CIRCULAIRE VISIE
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De ambities in sneltempo realiseren is onhaalbaar en ondoordacht bovendien. Om onze mondiale koppositie te 
behouden, moeten we ons klaarstomen voor een marathon. Uitstellen is geen optie. In de volgende pagina’s zoomen 
we telkens in op één ambitie: wat houdt ze concreet in, waar staan we anno 2022, welke extra inspanningen zijn nodig? 
Met een concrete case illustreren we telkens de haalbaarheid en de businessvoordelen van het circulaire model. 

1

De beschikbaarheid 
van materialen 
maximaliseren

2

Koploper zijn 
in circulair ontwerp 

en productie
3

Koploper zijn 
in circulaire 

gebruiksmodellen

4

Koploper zijn in het 
hoogwaardig 

terugwinnen van 
materialen

5

Sterk zijn in het 
gebruiken van 

'enablers' voor de 
circulaire economie

VIJF 
AMBITIES

Het VBO en zijn leden-
sectorfederaties formuleerden 

vijf ambities aan de hand 
waarvan ze hun visie tegen 
2030 willen verwezenlijken 
binnen een Europees kader.

In de ‘Visie 2030‘ geven we concreet richting aan onze gezamenlijke 
duurzame ambities. We leggen de lat hoog:

‘TEGEN 2030 EN BINNEN EEN 
EUROPEES KADER, DE POSITIE 
VAN DE BELGISCHE INDUSTRIE ALS 
LEIDER IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE 
VERWEZENLIJKEN EN CONSOLIDEREN.’
Deze visie fungeert als een roadmap om in de komende tien jaar de 
transitie succesvol te realiseren. Dat wordt geen ‘walk in the park’. 
Circulaire economie is multidisciplinair en vergt samenwerking van 
alle betrokken actoren: middenveld, bedrijfswereld, consumenten, 
wetenschappers, … Zonder interfederale en intersectorale 
samenwerking kunnen we onmogelijk deze ambitie realiseren. 
Het belang van een sterk ondersteunend Europees beleidskader 
is dan ook erg groot.

Een circulair model biedt antwoorden op de eerder vermelde 
dreigingen voor onze economie. Het zorgt voor hogere 
concurrentiekracht (aantrekken van nieuwe markten en 
kostenbesparing), vlottere toegang tot materialen en betere 
beschikbaarheid van alternatieve grondstoffen. Bovendien wordt 
circulaire economie integraal deel van het Belgisch herstelplan  en 
zal ze zorgen voor extra jobcreatie. Met een circulair model hebben 
we de sleutels in handen om onze welvaart te versterken en op lange 
termijn ons  land als een innovatieve en veerkrachtige economie op de 
Europese kaart te zetten.

Het VBO engageert zich om tweejaarlijks een voortgangsrapport 
te publiceren. Waar zetten we stappen vooruit? Waar zijn 
extra inspanningen nodig? In samenwerking met onze leden-
sectorfederaties zullen we een dashboard ontwikkelen dat steunt 
op de tien Eurostat-indicatoren. Het eerste rapport verschijnt 
in mei 2022.
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CIRCULAIRE 
LEEMBOUW-
MATERIALEN
In Europa heerst een 
grondstoffenschaarste. 
Belangrijke vraag daarbij is of 
we alle lokale materialen wel 
optimaal benutten? BC Materials 
(bcmaterials.org) toonde aan van 
niet en zag een enorm potentieel 
in aardemateriaal. Elk jaar wordt 
zo’n 37 miljoen ton uitgegraven in 
België. Dankzij BC Materials wordt 
dat niet langer als afval beschouwd, 
maar getransformeerd in 
circulaire leembouwmaterialen, 
zoals leempleister, leemstenen 
en stampleem.

WAT? 
Een volwaardige circulaire economie 
kijkt niet enkel naar het einde van 
de keten, maar neemt de complete 
cirkel, doorheen alle waardeketens, 
in beschouwing. Daarom is het van vitaal 
belang om zorgzaam met materialen 
om te springen en het gebruik ervan 
maximaal te optimaliseren. Doel? 
Enerzijds grondstoffen zo lang mogelijk 
in de keten houden (hernieuwbare 
oorsprong, recyclage) en anderzijds 
duurzame winning van primaire 
materialen maximaliseren.

Van die 341.753 duizend ton werd 71,06% 
ingevoerd. België - en dat geldt voor 
de hele EU - is voor veel grondstoffen 
duidelijk afhankelijk van import. 
28,94% komt via primaire winning 
van materialen in onze economie. 
Het grootste deel daarvan zijn niet-
metallische materialen, zoals (kiezel)
zand, kalksteen, cement en dolomiet.

UITDAGINGEN 2030
• Het blijft noodzakelijk om duurzame winning 

van primaire materialen te maximaliseren.
• De Belgische industrie moet meer inzetten 

op (hernieuwbare) biomassa2 . Er zijn extra 
studies nodig om innovatie te stimuleren 
zodat we op een efficiënte en duurzame 
manier meer biomassa kunnen produceren.

• De consument heeft een grote verant-
woordelijkheid en moet zich bewust worden 
van zijn aandeel in de materialenvoetafdruk. 
Meer dan ooit is sensibiliseren dus een must.

FEITEN EN CIJFERS: WAAR STAAN WE?
Onderstaand diagram toont de Direct Materials Input (DMI)1 van 
België. Met andere woorden: alle materialen van economische 
waarde, klaar voor productie/consumptie-activiteiten. 
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341.753 
DUIZEND TON

1  Definitie Eurostat (2019): DMI indicates the 

direct input of material into the economy. 

DMI includes all materials which are of 

economic value and which are available 

for use in production and consumption 

activities and it is calculated as the sum 

of domestic extraction plus physical imports 

(in thousand tonnes). 

2  Biomassa(rest)stromen zijn interessant 

voor de bio-gebaseerde industrie (als bron 

van suikers, eiwitten, vetten en vezels) en 

kunnen in specifieke niches een duurzame 

en strategisch interessante vervanger voor 

fossiele grondstoffen zijn. Bedrijven zullen 

nog meer moeten samenwerken om 

reststromen beter uit te wisselen en 

nuttig in te zetten (OVAM, april 2021).

AMBITIE 1
BESCHIKBAARHEID 

MATERIALEN  
MAXIMALISEREN

   Fossiele-energiedragers 
en -stoffen

   Niet-metaalhoudende mineralen 
   Metaal - ontgonnen natuurlijke 
hulpbronnen België

   Biomassa - ontgonnen natuurlijke 
hulpbronnen België

   Biomassa
   Metaalertsen  
   Andere producten 
   Afval voor definitieve verwerking 
en eliminatie (0,01%)

CIRCULAIRE AMBITIES
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verpakkingsafval recycleren,

dat doen we allemaal samen.
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UITDAGINGEN 2030
• Momenteel gaat nog te veel waarde 

van materiaal verloren doorheen de 
waardeketen. Inzetten op ecodesignregels 
rond materialenefficiëntie is de boodschap. 
Europa herziet daarom de Ecodesign 
Richtlijn3. Een sterke dialoog met de 
industrie is daarbij een must, want er bestaat 
geen ‘one size fits all’-oplossing.

• Een sterke visie uitwerken voor de verdere 
uitrol van circulair bouwen en die valoriseren 
doorheen de waardeketen via nauwere 
samenwerking en betere verdienmodellen. 

WAT IS 
CIRCULAIR 
BOUWEN?
Circulair bouwen is 
‘een bouwpraktijk die 
streeft naar een efficiënt 
en effectief gebruik 
van hulpbronnen om 
economische, sociale 
én ecologische (meer)
waarde te creëren of 
minstens te behouden, 
via een intense 
samenwerking binnen 
het waardenetwerk’2.

WAT? 
Bij circulaire economie is het cruciaal om van bij het 
idee of start van een businesskeuze stil te staan 
bij de milieueffecten van een product of service. 
Dat betekent dat meteen rekening wordt gehouden 
met aspecten zoals materialenefficiëntie, reparatie, 
hergebruik en hoogwaardige recyclage. Een circulair 
ontwerp verplicht om efficiënt om te gaan met 
materialen. In de uitwerking van de circulaire 
productieprocessen wordt de waarde van de gebruikte 
materialen constant gemaximaliseerd. Op die manier 
creëert uw bedrijf ook heel wat meerwaarde door: 
 - kosten te besparen;
 - reparatie, demontage of recyclage 

te faciliteren via slim ontwerp;
 - uw product of dienst in de markt te zetten als pionier.

Dankzij een circulair ontwerp blijft u de 
concurrentie een stap voor.  

FOCUS: POSITIEVE IMPACT 
CIRCULAIR BOUWEN
De bouwsector is een materiaal- en energie-intensieve industrie. 
Hij zette de laatste jaren enorme stappen vooruit om zijn 
aandeel in uitstoot en gebruik van hulpbronnen te verkleinen. 
Volop inzetten op circulair bouwen is de toekomst. Een sterk 
uitgewerkte strategie doorheen het volledige bouwproces 
(van design tot afbraak) kan volgende positieve impact hebben:

CO2-NEGATIEVE 
BAKSTENEN
De bouwsector levert grote 
inspanningen richting 
circulaire toekomst. 
Het duurzaamheidsrapport1 
van baksteenfabrikant 
Vandersanden (vandersanden.
com) illustreert hoe die inspanningen 
renderen. Het bedrijf legde de basis 
voor de productie van CO2-negatieve 
stenen. De productie van die stenen voor 
de bouw van één huis neemt vijf ton CO2 
op, terwijl er met traditionele stenen drie 
ton CO2 vrij zou komen. Daarnaast verlengt 
Vandersanden de levensduur van stenen 
dankzij impregnatie. Minder grondstoffen 
+ verlenging levensduur = circulaire 
bakstenen. Ten slotte zal hun nieuwe 
tunneloven 25% minder CO2 uitstoten.

1  ‘Collectief welzijn bij Vandersanden’ – 

duurzaamheidsrapport 2020. 

2  Definitie in het kader van de Proeftuin 

Circulair Bouwen, rapportage in opdracht 

van Vlaanderen Circulair en OVAM, 

maart 2021.

3  Als deel van het Sustainable Products 

Initiative wordt de Ecodesign Richtlijn 

(2009/115/EC) herzien en uitgebreid 

(in lijn met de nieuwe doelstellingen 

van de EU Green Deal). 

   geen bouwgerelateerde broeikasgassen meer;

   geen gebruik van primaire grondstoffen meer;

      geen bouw- en sloopafval meer;

   compacte en veranderingsgerichte gebouwen 

(design voor hergebruik en recyclage);

   grote recuperatie van afvalwater (in 2018 hoogste 

score voor de bouwsector 14,8% - bron SERV, 2019).

AMBITIE 2
KOPLOPER 
CIRCULAIR 

ONTWERP EN 
PRODUCTIE

CIRCULAIRE AMBITIES
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WELKOM 
AAN BOORD 
VAN BRUSSEL
Kijk om je heen. Zie je Brussel veranderen? Ja, de 
hoofdstad zet koers naar een duurzamere en circulaire 
economie. Met een meer energiezuinige habitat, een 
zachtere mobiliteit en werkgelegenheid voor iedereen. 
In het hart van dit project ligt de Haven van Brussel 
met haar bouwbedrijven, haar containerterminal, 

haar schepen. Het schoonste vervoer. Hier ontstaat 
een nieuwe economie. Dat maakt deel uit van ons 
masterplan. Start-ups, creatieve mensen, visionaire 
geesten... wees welkom in het hart van de Brusselse 
verjonging.

Een kloppend hart in de stad



SECOND LIFE
Met het project ‘Second Life’ 
(gesteund door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest/
BeCircular) kan Decathlon 
(www.decathlon.be) zijn 
milieu-impact drukken en 
initieert en promoot het tegelijk 
de tweedehandsmarkt in de 
sport. Het bedrijf slaagde er 
met zijn 'Circular Bike Project' 
in om de levensduur van meer dan 
6.000 fietsen te verlengen. Door de 
aankoopdrempel van tweedehandsfietsen 
te verlagen, speelt Decathlon een doorslaggevende 
rol in de evolutie naar de kringloopeconomie in 
België. Deze actie beperkt immers de CO

2-emissies 
bij de productie van nieuwe fietsen met zo’n 600 ton. 
Enkele cijfers die het verdienmodel illustreren:

1. ‘Buyback’ => er werden 4.473 artikelen teruggekocht. 
2. ‘Refurbish’ => er werden 5.000 artikelen opgeknapt.
3. Leasing => in september 2021 verkocht 

Decathlon voor het eerst een leasefiets.

WAT IS REMA-
NUFACTURING?
Bij remanufacturing of herfa-
bricatie wordt een gebruikt 
product(onderdeel) op het 
kwaliteitsniveau gebracht 
van een nieuw product. Zo 
wordt de levensduur van 
het product verlengd. Het 
‘nieuwe’ product beantwoordt 
tegelijk aan de specificaties 
van het originele product. 

WAT? 
Circulaire gebruiksmodellen zijn businessmodellen waar 
het gebruik centraal staat, en niet het bezit. We hebben 
geen stofzuiger nodig, maar wel een propere vloer. 
We moeten niet noodzakelijk een auto bezitten, maar 
willen wel een mobiliteitsoplossing. De mindset focust 
almaar minder op de consumptie van het product an sich, 
en almaar meer op de dienst of het effect ervan.  
Deel- en leasingmodellen, remanufacturing, 
‘refurbishing’ en hergebruik delen allemaal 
hetzelfde doel: de levensduur van producten 
verlengen en het gebruik van producten/materialen 
optimaliseren. Dankzij regelmatig onderhoud van 
het product kan het in optimale toestand worden 
gerecycleerd of een nieuwe functie krijgen. 

FEITEN EN CIJFERS: WAAR STAAN WE?
Er werden al grote stappen gezet richting hergebruik. Zo werd in 
2020 97,3% van het gewicht van alle geregistreerde afgedankte 
voertuigen hergebruikt, gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd. 
Dat is beter dan de EU-norm van nuttige toepassing (95%).

In 2020 werden 451 HEV-batterijen1 ingezameld. 58% daarvan werd 
hergebruikt in testing, ‘second life’-toepassingen, remanufacturing 
of recyclage. Ook hier overstijgen we de EU-norm (50%)2.

UITDAGINGEN 2030
• Onze huidige economie is nog onvoldoende afgestemd 

op de circulaire modellen. Remanufacturing bijvoorbeeld, 
wordt binnen Europa vooral toegepast in de vlieg- en 
autosector, respectievelijk 42% en 25%3. Het is noodzakelijk 
om dit model naar andere sectoren uit te breiden. 

• Er ligt een opdracht voor de ondernemers en de 
durvers om proactief om te schakelen naar circulaire 
gebruiksmodellen. Dat wordt best omkaderd met duidelijke 
regels rond hergebruik en reparatie, inclusief duidelijke 
verantwoordelijkheden voor de verschillende actoren4.

• De grote uitdaging bestaat erin om circulaire 
gebruiksmodellen, zoals leasing en ‘product-as-a-service’ 
nog sterker te vertalen naar grote verdienmodellen (lees 
ook ‘Financiële shift naar een circulaire economie’ p. 20).

1   BHEV = hybride en elektrische voertuigen.

2  Jaarverslag Febelauto 2020.

3  SIRRIS (2021).

4  Zowel bij de producent (ontwerpprincipes) als de consument (gebruik).

AMBITIE 3
KOPLOPER  

CIRCULAIRE  
GEBRUIKS- 
MODELLEN

CIRCULAIRE AMBITIES
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WAT? 
Een circulaire economie moet afval zo 
veel mogelijk vermijden, maar op een 
bepaald moment bereikt een materiaal/
product onvermijdelijk het einde van 
zijn nuttige gebruiksfase. We moeten 
dan zo veel mogelijk waarde behouden 
door hoogwaardige sorteer- en 
recyclagetechnieken toe te passen.

FEITEN EN CIJFERS: WAAR STAAN WE?
België is koploper op het vlak van recyclage.

UITDAGINGEN 2030
De afvalberg zal niet meteen krimpen. Om onze 
koppositie tegen 2030 te consolideren moet ons 
land, naast de bestaande praktijken, ook volop 
inzetten op de synergie tussen bedrijven. We 
weten dat het afval van bedrijf X een grondstof 
kan zijn voor bedrijf Y, maar de wisselwerking en 
communicatie tussen de economische actoren 
kan nog beter. Om het rendement van sorteer- en 
recyclageprocessen te verhogen, moeten we volop 
de kaart trekken van innovatieve technieken, 
professionalisering in alle sectoren (inclusief 
'capacity building') en voortdurende ontwikkeling 
van technische vaardigheden bij de werknemers. 

Met 84,2% haalt België 
in Europa het hoogste 
recyclagepercentage van alle 
soorten verpakkingsafval en 
presteert daarmee veel beter 
dan het Europees gemiddelde 
(64,8%) (zie figuur hiernaast). 
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1   De P+ staat voor het extra plastic 

dat in de nieuwe blauwe zak 

terecht kan (van 9 naar 14 soorten 

plastic). Vanaf nu kunt u 

bijvoorbeeld ook uw 

chipsverpakking en yoghurtpotje 

kwijt in de blauwe zak. Goed voor 

8 kg extra verpakkingsafval per 

inwoner per jaar dat kan worden 

gesorteerd en gerecycleerd.

Recyclage van de 
loodbatterijen in 2018

Terugwinning van 
gebruikte banden 
in 2019: 97% van de 
ingezamelde banden

Terugwinning van bouw- 
en sloopafval in 2019

82,6%

97%

97%

INVOER NIEUWE 
BLAUWE ZAK  
(FOST PLUS)
Met de invoer van de nieuwe blauwe 
P+MD-zak1 komt er op jaarbasis 
90.000 ton extra verpakkingen op 
de recyclagemarkten. Verpakkingen 
die anders automatisch in de 
verbrandingsoven belanden, maar 
die nu zoveel mogelijk lokaal zullen 
worden verwerkt. De uitbouw van 
vijf nieuwe hoogtechnologische 
sorteercentra en de ontwikkeling 
van recyclagecapaciteit op 
eigen bodem geven de lokale 
circulaire economie een extra 
impuls. Zo komt er in Charleroi 
een fabriek voor de recyclage 
van PET-flessen (FILAO). In 2020 
bereikte het Belgische bedrijfsleven 
een recyclagepercentage van 
51,1% voor plastic verpakkingen. 
De invoer van de nieuwe blauwe zak 
plaatst België in polepositie om zijn 
vierde ambitie waar te maken: koploper 
worden in recyclage in de EU. 

Meer info over:
 - de nieuwe blauwe P+MD-zak:  

www.denieuweblauwezak.be
 - de ‘circulaire’ activiteiten van Fost Plus: 

com.fostplus.be/activityreport2020nl/
de-circulaire-economie-in-actie/

AMBITIE 4
KOPLOPER 

HOOGWAARDIG 
TERUGWINNEN 

MATERIALEN
Ook andere, meer specifieke 
recyclagecijfers uit Eurostat 
weerspiegelen onze inspanningen 
voor verschillende stromen.

CIRCULAIRE AMBITIES
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WAT? 
Onder ‘enablers’ verstaan we alle maatregelen 
die de transitie naar een circulaire economie 
kunnen versnellen. Voorbeelden zijn open 
innovatie, digitale technologie, platformen 
en lerende netwerken. Een enabler kan 
evengoed het sensibiliseren van de consument 
zijn. Hij moet immers worden overtuigd van 
de meerwaarde van circulaire producten/
diensten en zijn gedrag aanpassen om 
de transitie naar een volledig circulaire 
economie sneller te kunnen realiseren.

FOCUS: DIGITALE INNOVATIE
Digitalisering en circulariteit delen dezelfde ambitie: 
een duurzame, welvarende toekomst. De resultaten van 
de ondernemingsenquête van de SERV-Stichting Innovatie 
& Arbeid van 20181 tonen dat ondernemingen met een hoge 
innovatiewaarde, ook beter scoren op vlak van circulariteit. 
De weg naar een volledig circulaire economie is in de eerste 
plaats een digitaliseringsuitdaging. Digitale innovatie 
(AI, ‘digital twins’, …) en een sterke datamaturiteit kunnen 
worden omgezet naar circulaire strategieën, zoals efficiënter 
onderhoud en hogere recyclage. We kunnen hier nog verder 
in gaan door de principes van circulair materialenbeheer ook 
in de waardenketen van digitale producten te integreren.

Digitale technologieën vormen een onmisbare hefboom voor 
het opschalen van de circulaire economie. We moeten circulaire 
innovatie in de verschillende industrieën blijven stimuleren. 

Zo bouwde ECERA2 al een kader dat de band tussen de 
digitale en de circulaire kennisgemeenschappen 

versterkt. Verdere kennisdeling en opschaling 
van een digitale circulaire economie 

is cruciaal om onze polepositie 
tegen 2030 te verwezenlijken. 

UITDAGINGEN 2030
Ons land beschikt over heel wat kennis en expertise inzake 
circulaire economie (lees ook ‘Zet uw eerste circulaire 
stappen’, p. 22), maar ze dringt nog onvoldoende door in de 
bedrijfswereld. Daarom moeten we maximaal blijven inzetten 
op lerende netwerken en open innovatie om ondernemers 
te overtuigen de circulaire stap te zetten tegen 2030. De 
overheid speelt een cruciale rol om de communicatie en 
samenwerking doorheen de waardenketen te faciliteren, 
het ondersteunend wetgevend kader verder te verfijnen en 
innovatieve businessmodellen te ondersteunen. Het is ook de 
taak van de overheid om de consument te sensibiliseren. 

ARTIFICIËLE 
INTELLIGENTIE  
OM BETER TE 
RECYCLEREN
PolyPerception (polyperception.com)  
gebruikt camera’s en artificiële 
intelligentie om elk materiaal 
dat de recyclage-sorteercentra 
binnenstroomt te volgen en te 
categoriseren. Via slimme track 
and trace en een inschatting van 
de oppervlakte en massa van het 
object ontstaat een totaalbeeld van 
elk materiaal. Op die manier krijgen 
operators toegang tot realtime en 
historische data van elke sorteerstap. 
Dankzij die data kunnen ze snel 
schakelen en bijsturen met een 
verbeterde recyclage als resultaat. 

1   Sociaaleconomische Raad van 

Vlaanderen (SERV) publiceert 

driejaarlijks een 

ondernemingsenquête; het 

projectrapport van 2021 is lopende, 

de analyse van de resultaten hiervan 

worden in 2023 verwacht. 

2   European Circular Economy Research 

Alliance (ECERA), Whitepaper digital 

circular economy, October 2020.

AMBITIE 5
STERK IN 

‘ENABLERS’ 
CIRCULAIRE 
ECONOMIE

CIRCULAIRE AMBITIES
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Wie wordt de
Sustainability Professional 2022?

Bent of kent u iemand uit uw organisatie die duurzaamheid ademt?
Die als CEO, HR-manager, marketeer, projectleider of event manager een belangrijke

 sustainability-rol speelt als motivator, inspirator of implementator? 

Nomineer uw Sustainability Professional
op sustainabilityprofessional.be

U kan ook een Sustainability Pioneer nomineren: een starter op gebied van sustainability
die op inspirerende wijze een toonaangevend project of best practice heeft neergezet.

De Sustainability Professional Awards reiken we uit op 
donderdag 24 februari 2022. Hou deze datum alvast vrij.

Philippe Weiler, Head of Sustainability Lidl Belgium
CSR Professional of the Year 2020

Georganiseerd door Met de steun van



CIRCULAIRE ECONOMIE & FINANCIËN 

FINANCIËLE SHIFT NAAR 
EEN CIRCULAIRE    ECONOMIE

“It’s all about the economy, stupid!” Het zijn de bekende 
woorden van James Carville – politieke raadgever van 
Bill Clinton. Naast klimaat en duurzaamheid gaat ook 
circulaire economie uiteraard hoofdzakelijk over 
economie en dus over financiën. Dat aspect blijft echter 
vaak onderbelicht, het is nochtans een cruciale schakel 
voor een succesvolle circulaire transitie. Financiële 
spelers hebben de sleutels in handen om circulaire 
businessmodellen rendabeler te maken en om 
financiële ondersteuning te bieden aan pioniers.  

Onze boodschap is duidelijk: enkel via 
samenwerking tussen alle actoren kunnen 
we een circulaire toekomst realiseren. 
De volledige maatschappelijke vijfhoek 
heeft een rol in dit verhaal: naast 

overheden, ondernemers, middenveldorganisaties 
en onderzoeksinstellingen, spelen ook de financiële 
instellingen een cruciale rol. Financiële ondersteuning 
is immers noodzakelijk voor bedrijven die een circulair 
businessmodel op poten zetten. Ze faciliteert bedrijven 
om circulaire businessmodellen rendabel, aantrekkelijk 
en competitief te maken. 

Hieronder vindt u een overzicht van potentiële 
financieringsbronnen.

NOOD AAN FINANCIERING? 
WEES CIRCULAIR!
De EU Green Deal is een ambitieuze gamechanger die 
heel wat beweging in gang zette. Ook in de financiële 
wereld kwamen heel wat nieuwe regels en fiscale stimuli 
– of zijn nog in ontwikkeling – die een circulair 
businessmodel versnellen. 

De taxonomie van de EU 1 is bedoeld om te bepalen 
of een activiteit vanuit milieuoogpunt als 'duurzaam' 
kan worden beschouwd. Zo werden in totaal zes 
objectieven omschreven, waaronder behalve 
klimaatadaptatie en het behoud van biodiversiteit 
ook de transitie naar een circulaire economie. 

Elke economische activiteit die vervat zit onder 
de Taxonomy zal ook worden beoordeeld op haar 
transitievermogen naar een circulaire economie. 

De taxonomie heeft tot doel de financiële stromen 
om te buigen naar meer duurzame activiteiten. Dat 
geldt ook voor de niet-financiële rapporteringen, 
zoals de ESG-ratings. Deze ‘Environmental Social 
Governance’-rating geeft aan in welke mate een 
bedrijf duurzaam en verantwoord onderneemt. 
Financiële spelers baseren zich meer en meer op 
de ESG-ratings om leningen te verstrekken.

Om optimale financiële steun te verkrijgen heeft een 
bedrijf er in de toekomst bijgevolg alleen voordeel bij 
om sterk te scoren op duurzaamheid en circulariteit. 
Wie zich wil verzekeren van een optimale financiering, 
zal zijn bedrijfsmodel circulair moeten uitbouwen. 

1  De EU Taxonomy is een classificatiesysteem waarin een lijst wordt 
opgesteld van  duurzame economische activiteiten (inwerkingtreding 
12/07/2020). De zes milieudoelstellingen zijn de volgende: 

 1.  Mitigatie van klimaatverandering
 2.  Aanpassing aan klimaatverandering
 3.  Duurzaam gebruik en bescherming van water en 

mariene hulpbronnen
 4.  Transitie naar een circulaire economie
 5.  Preventie en bestrijding van verontreiniging
 6.  Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.
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HOE PASSEN DE FINANCIËLE 
INSTELLINGEN ZICH AAN?

In het lineaire denken wordt een product 
gewaardeerd op basis van zijn initiële 
kost. In circulaire gebruiksmodellen is 
een totaal andere logica van toepas-
sing: niet het bezit maar wel de functie 
en de levensduur hebben een waarde 

(denk aan deeleconomie, product-as-a-
service, hergebruik, …) (lees ook het 
interview met Janez Potočnik, p. 32). 

De eindgebruikers/klanten betalen voor het gebruik 
van goederen en producten, niet langer voor het bezit 
ervan. Het is van groot belang dat de financiële 
instellingen meegaan in deze ‘mindshift’ en beseffen 
dat de initiële investering veel groter wordt. Bij het 
financieel waarderen van circulaire businessmodellen 
zal de hele waardeketen tegen het licht moeten 
gehouden worden. Grote startinvesteringen mogen 
daarbij geen taboe zijn. Dat wordt de aanpak van 
de toekomst. 

IN DE PRAKTIJK: LEASING
Financiële instellingen kunnen en willen een belangrij-
ke rol opnemen om de transitie naar de circulaire 
economie te versnellen. Ze beschikken over passende 
financiële oplossingen om de switch van bezit naar 
gebruik van assets mogelijk te maken. Leasing kan 
daarbij een bijzonder geschikt financieel instrument 
zijn. Het is in essentie een investeringsvorm gebouwd 
op een driehoeksverhouding (zie figuur hieronder) 
tussen de leasingmaatschappij, de klant/gebruiker en 
de vendor (producent of leverancier van de asset). 
Er bestaan twee mogelijkheden:
1.  Eigen beheer: in eigen beheer blijft een 

leverancier/vendor de enige gespreks- en 
contractpartij richting gebruiker/klant. De 
structuur stelt de leverancier/vendor in staat om 
de assets buiten balans te houden ondanks het feit 
dat hij de volledige ‘fronting’ doet naar de 
eindgebruiker.

2.  Uitbesteed beheer: hier kiest de vendor voor een 
verdergaande vorm van uitbesteding en laat hij niet 
alleen de eigendom van de asset over aan de 
leasingmaatschappij/integrator, maar ook de 
facturatie, het innen van alle inkomsten, het 
bundelen van diensten en achterliggend de 
herverdeling van al die diensten (onderhoud, 
verzekeringen,..) door een of meerdere 
dienstverleners.

  De leasingmaatschappij blijft eigenaar van de asset. 
Door de betrokkenheid van de vendor, kan het 
product makkelijker worden hersteld, teruggenomen 
en gerecycleerd.

WAAR VIND IK FINANCIERING?
Hoe start u concreet met de realisatie van uw circulair 
businessmodel? Waar vindt u advies en tegemoetkoming 
voor de talloze investeringen? U staat er niet alleen voor 
en kunt bij heel wat organisaties terecht voor subsidies 
en financiële ondersteuning (lees ook het artikel ‘Zet uw 
eerste circulaire stappen‘, p. 22):
-  bij Vlaanderen Circulair vindt u een overzicht van 

de Vlaamse overheden en fondsen die middelen 
vrijmaken voor circulaire projecten, waaronder 
bijvoorbeeld de algemene innovatiesteun van VLAIO 2;

-  Circular Wallonia: met de oproep ‘Go Circular’ 
worden bedrijven gestimuleerd om circulaire 
projecten in te dienen. Bedrijven kunnen specifieke 
financiële steun krijgen van het Waals Gewest, tot 
20.000 euro (Circulaire Aankoop) en tot 80.000 euro 
(Opstart en Overgang)3;

-  BeCircular: een projectoproep voor Brusselse 
bedrijven waar subsidies kunnen oplopen tot 
200.000 euro4.

Daarnaast bestaan nog tal van 
mogelijkheden om krediet te krijgen. 
De Europese Investeringsbank (EIB) 
investeerde de voorbije vijf jaar 
meer dan 2,1 biljoen euro in de 
cofinanciering van circulaire projecten. 
‘Circulaire economie’-projecten 
met een gemiddeld tot hoog risico 
kunnen worden ondergebracht bij 
het Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI), InnovFin en andere 
speciale financieringsinstrumenten 
met een hoger risicopotentieel.5 

2  Het Vlaams Agentschap Innoveren 
en Ondernemen (VLAIO) heeft een 
financieringsgids en 
financieringsadviseurs om u als 
ondernemer verder te helpen in de 
circulaire transitie. vlaio.be/nl/
begeleiding-advies/financiering 

3  wallonie.be/fr/demarches/
participer-lappel-projets-go-
circular-pour-financer-votre-projet-
en-economie-circulaire 

4  circulareconomy.brussels/appels-a-
projets-be-circular-
entreprises/?lang=nl   

5  Bron: eib.org/attachments/
thematic/circular_economy_en.pdf 

  Meer info: www.eib.org/en/
products/mandates-partnerships/
innovfin/index.htm 

6  De BLV is een deelvereniging van 
Febelfin, de Belgische federatie van 
de financiële sector. Bij Febelfin 
Academy kunt u bovendien terecht 
voor een extra opleiding over de rol 
van financiële spelers in de 
ondersteuning van de circulaire 
transitie. Meer info:  
febelfin-academy.be/nl/
opleidingen/de-rol-van-de-
financiele-instellingen-in-de-
circulaire-economie
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CHARTER 
LEASING CIRCULAR

De Belgische Leasingvereniging (BLV) 6 stelde 
een ‘Charter Leasing Circular’ op om zijn leden 

aan te sporen om de implementatie van circulaire 
bedrijfsmodellen mogelijk te maken en te versnellen. 

Het charter bevat ook een aantal voorwaarden 
waaraan een circulair project moet voldoen om 

gemakkelijk via leasing te kunnen worden 
gefinancierd. Raadpleeg het charter  

op de website van de BLV:  
leasingcircular-nl-150.pdf (blv-abl.be).

Eigen beheer

Leasing-
maatschappij

Leverancier/
Vendor

Gebruiker/
Klant

Gebruiker/
Klant

Leverancier/Vendor Leasingmaatschappij

Uitbesteed beheer



HELPDESK

ZET UW 
EERSTE 
CIRCULAIRE 
STAPPEN

In de wildgroei van informatie rond circulaire 
economie is het soms moeilijk om door de bomen 
nog het bos te zien. De federale regering en de 
regionale overheden reiken heel wat tools en 
support aan. Van theoretische wegwijzers over 

opleidingscursussen, financiële incentives tot 
leernetwerken en advies van deskundigen. Hieronder 
vindt u concrete voorbeelden en webadressen met de 
meest up-to-date informatie. Ook werkgeversfederaties 
en andere gespecialiseerde consultants bieden 
opleiding, coaching en goede praktijken.

FEDERALE NIVEAU 
De federale regering werkte een nieuwe roadmap uit, 
het zgn. Federaal Actieplan Circulaire Economie. 
Dat heeft de ambitie om alle beschikbare en relevante 
kennis te centraliseren en de regio’s beter te 
betrekken bij toekomstige federale beleidsplannen. 
De concretisering van die maatregelen is volop in 
ontwikkeling. Daarnaast voorziet het Belgische 
relanceplan in een circulaire relance via een budget 
van €190 miljoen1 dat wordt vrijgemaakt voor de 
verdere ondersteuning van een circulaire economie. 

VLAANDEREN CIRCULAIR
Op Vlaams niveau vindt u bij Vlaanderen 
Circulair een actueel overzicht van webinars 
en opleidingen. Dit lerend partnerschap werkt 
samen met een multidisciplinair team van de 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) en biedt verschillende tools: 
• Het CE Kompas (ce-kompas.vlaanderen-circulair.be) 

wijst u de richting naar de beste mogelijkheden rond 
circulair ondernemen en de meest geschikte manier 
om uw circulair businessmodel te ontwikkelen;

• In de Circulaire Doeners databank (vlaanderen-
circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen) doet u 
inspiratie op bij pioniers en vindt u voorbeelden van 
cases (over alle sectoren heen) in Vlaanderen; 

• Nood aan expertenadvies? Circle Aid (vlaanderen-
circulair.be/nl/circleaid-2) brengt u in contact met 
topdeskundigen. 
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Moeten we u nog overtuigen? 
Een circulaire economie is het 
toekomstmodel om uw bedrijf te laten 
renderen op een duurzame manier. Met 
een circulair businessmodel profileert 
en differentieert u zich in de markt en 
versterkt u uw concurrentievoordeel. 
Tijd dus om de eerste concrete stappen 
te zetten. Informeer u grondig en school 
bij zodat u vastberaden en doordacht 
de transitie naar uw circulair model 
kunt starten. Wij zetten u alvast op 
het goede spoor. 



CIRCULAR WALLONIA 
Met de publicatie van de roadmap Circular Wallonia 
schakelt de Waalse regering een versnelling 
hoger naar een circulaire economie. Op de 
website (economiecirculaire.wallonie.be/) vindt u 
projectoproepen, events, webinars en projecten, zoals: 
• ‘Green Deal Achats Circulaires’ 

(economiecirculaire.wallonie.be/green-deal): 
uitgerold door de Service Publique Wallone (SPW) 
om circulaire aankoopstrategieën van organisaties 
en bedrijven (publiek en privaat) te promoten en via 
partnerschappen duurzame oplossingen te vinden 
(zie inzet ‘Het succes van de Green Deal’);

• ‘Challenge Plastics: Plastics go green and circular’ 
(economiecirculaire.wallonie.be/challenge-plastics): 
selectie van 10 projecten (kmo’s en start-ups) die 
financiële steun kregen voor hun inzet en innovatie 
op vlak van circulaire economie en kunststoffen;

• Bij Circular Wallonia kunt u terecht voor 
opleidingen (economiecirculaire.wallonie.be/
ressources-utiles/formations), georganiseerd door 
Forem en/of Institut Eco-conseil. 

BE CIRCULAR BE. BRUSSELS
Op www.circulareconomy.brussels vindt u alle 
informatie over de strategie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de 
circulaire economie, met specifieke focus op bouw, 
grondstoffen en afval, logistiek en handelszaken. 
• Elk jaar biedt be circular financiering (tot €200.000 

in 2021) voor projecten gelinkt aan de circulaire 
economie in verschillende categorieën;

• In de rubriek ‘ondersteuningsaanbod’ krijgt u 
een overzicht van de opleidingen, casestudy's 
en coaching.

WHAT’S NEXT? 
Zet uw circulaire prestaties in de spotlights. Want 
naast een duurzaam en competitief model biedt 
een circulair businessmodel heel wat voordelen 
voor uw commerciële en employer branding. 
Door zelf initiatieven te nemen, versterkt u uw 
concurrentiepositie. Bovendien is een circulair 
bedrijf weerbaarder voor de toekomst. 

Durf trouwens altijd een stap verder te gaan. 
CO

2
-neutraliteit is het credo. Wees ambitieus en 

word CO
2
-neutraal – en waarom niet, CO

2
-negatief. 

Kortom, grenzen blijven verleggen, de cirkels nog 
meer sluiten en blijven innoveren is de boodschap. 

‘6I FRAMEWORK’ OM DE CIRCULAIRE STAP  
TE ZETTEN
Het VBO lanceerde, in samenwerking met de VUB-ULB, een Leerstoel 
‘Transitioning companies into circularity’. Hoofddoel? Dankzij een intensieve 
samenwerking tussen de academische wereld en de ondernemingswereld 
een reeks criteria en strategieën uitwerken waarmee ondernemingen aan 
de slag kunnen richting circulair ondernemen. De samenwerking resulteerde 
in een specifieke methodiek, het zgn. ‘6I framework’. In zes stappen geven 
ondernemingen de transitie van een lineair naar een circulair businessmodel 
vorm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: VUB-ULB, Leerstoel ‘Transitioning 
companies into circularity’.

Meer informatie: 
scan de QR-code

1  Het grootste budget van het relanceplan gaat naar de poot 
‘klimaat,  duurzaamheid en innovatie’. €2,02 miljard gaat naar 
de vergroeningsplannen, of 34% van het totale budget van 
€5,9 miljard.
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HET SUCCES VAN 
DE GREEN DEAL

Elk Gewest heeft zijn Green Deals. Zo’n deal 
is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)
partners en de (federale/regionale) overheid 

om samen een groen project te starten. Daarbij 
zijn samenwerking en lerende netwerken 

cruciaal. Voorbeelden van Green Deals zijn:
  • Green Deal circulair bouwen 

 • Green Deal circulaire aankopen 



LEADING THE WAY!

NATIONALE CONFERENTIE 
CIRCULAIRE ECONOMIE 
ZET PIONIERS IN DE 
SPOTLIGHTS
Het VBO speelt als grootste werkgeversfederatie van het land een belangrijke rol om de volwaardige circulaire 
economie te helpen realiseren. Op zijn Nationale Conferentie Circulaire Economie (november 2021) kregen 
experten, circulaire pioniers, externe stakeholders en beleidsmakers uitgebreid de kans om ideeën en ambities 
uit te wisselen. Het werd een bijzonder inspirerend verhaal.

EXPERTEN EN STAKEHOLDERS
De vijf experten 1 zoomden vooral in op de hinderpalen 
die we nog moeten wegwerken om de vijf ambities 
van de ‘Visie Circulaire Economie 2030’ (lees ook 
‘De klok tikt. Vijf ambities en engagementen’, p. 10) 
te realiseren. Hun kernboodschap? Er is nood aan 
‘upscaling’ van de circulaire economie en meer 
samenwerking. Bedrijven moeten beter en duidelijker 

kunnen aftoetsen waar ze beter kunnen presteren 
op vlak van circulariteit. Een breed ondersteunend 
politiek kader is daarin essentieel. Ten slotte 
kregen ook externe stakeholders 2 het woord. 
Zo benadrukten de vakbonden het belang van 
opleidingen voor de nieuwe competenties, 
terwijl de ngo’s pleitten voor een uitwerking van 
een groene taks shift, gespiegeld in de kost.

“BELGIË MOET 
ZIJN INVLOED 
OOK HARDMAKEN 
OP EUROPEES 
NIVEAU”

©
 K

W
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L’Oréal Libramont
youtube.com/watch?v=GCtqf—EgpU

Inopsys
youtube.com/watch?v=2M2EPq_oDSs

 Resortecs
youtube.com/watch?v=VAqqIP1v_yw

 ETAP-lighting
youtube.com/watch?v=shUmhrrE_IE

 EKOPAK
youtube.com/watch?v=kuHbBr1CoJI

REPLIC
youtube.com/watch?v=0fmTbDOR_pU

 DERBIGUM
youtube.com/watch?v=qJXQOvPR9uw

 Too Good To Go
youtube.com/watch?v=Q1R37bFMZvk

PP

 PolyPerception      
youtube.com/watch?v=2Yrm-gp4mXA

1  Sofie Bracke (essenscia) – Tom Quintelier (Fevia) – Anne-Mie Ooghe 
(Febelfin) – Aarnout Ecker (Denuo) – Patrick Van Den Bossche (Agoria) 

2  Wim Careel (ABVV metaal) – Tycho Van Hauwaert (Bond Beter 
Leefmilieu)  

3  Brigitte Mouligneau is Transitiemanager circulaire economie bij 
Vlaanderen Circulair en sprak in naam van de Vlaamse ministers Demir 
en Crevits. Gezien een samenloop van omstandigheden kon federaal 
staatssecretaris Dermine last minute niet deelnemen aan het debat.    

CIRCULAIRE TOUR 
DOOR BELGIË  
Vervolgens nam een rist circulaire 
pioniers de deelnemers mee op 
een tour door circulair België. 

Elke pionier ontwierp een innovatief 
circulair businessmodel waarvan ze 
vandaag al de vruchten plukken. 
Ze stellen hun model voor 
in een korte video.

SAMEN DE LAT HOOG LEGGEN  
Tijdens het volledig vrouwelijk en afsluitende 
paneldebat, met minister Tellier, staatssecretaris 
Trachte en transitiemanager Brigitte Mouligneau 3, 
hoorden we dat iedereen zich achter onze ‘Visie 2030’ 
schaart, de lat voor zichzelf hoog durft te leggen en 
de middelen maximaal wil inzetten voor de circulaire 
transitie. Mouligneau voegde daar bovendien aan toe 
dat België zijn invloed hard moet maken op Europees 
niveau. Voor het welslagen van de transitie is het 
immers noodzakelijk dat de circulaire maatregelen een 
gelijk speelveld vrijwaren. Staatssecretaris Trachte 
riep op om zelf het goede voorbeeld te tonen door bij 
publieke aankopen circulaire criteria in te bouwen. Ten 
slotte zoomde minister Tellier in op enkele ambities 
vanuit de ‘Circular Wallonia roadmap’: tegen 2025 
willen ze 20% nieuwe (groene) jobs creëren en het 
materialenverbruik moet met 25% dalen tegen 2030.

Besluit? De visie is er, de wil van alle stakeholders 
ook. Tijd dus om het voorbeeld van onze pioniers 
te volgen en België op de Europese kaart te zetten 
als voortrekker in de circulaire economie.   

©
 K

W
IN

De Nationale Conferentie herbekijken? 
Ga naar vimeo.com/651057744
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CIRCULAIRE DOUANE

NAAR EEN 
'CIRCULAR 

BORDER 
ADJUSTMENT 
MECHANISM'?

Welke raakvlakken hebben douane 
en circulaire economie? Waar botsen 
ze op elkaars grenzen? Wat moet er 
gebeuren opdat beide modellen elkaar 
complementair kunnen versterken? 
Kristian Vandewaeren, douanetopman 
van ons land,  geeft zijn persoonlijke(!) 
visie op de groeiende impact van de 
kringloopeconomie. 

Douanecontrole en circulaire economie 
staan als het ware haaks op elkaar. 
“De douaneregelgeving belast op basis 
van de douanewaarde, de oorsprong 
van de goederen en de indeling van 

goederen in het tarief van invoerrechten. In die drie 
domeinen stellen zich problemen. De douanewaarde 
is fundamenteel gebaseerd op de verkooptransactie 
van goederen tussen twee partijen. Indien er geen 
verkoop is dan vereist de invoerheffing gedetailleerde 
administratie, ingewikkelde berekeningen en 
vergunningen. Nog een voorbeeld: het bepalen 
van de oorsprong van goederen gebeurt op basis 
van een ingrijpende bewerking, die een bepaalde 
meerwaarde voor het product veroorzaakt: pas dat 
maar eens toe op circulaire producten. Kortom: de 
douaneregelgeving heeft (nog) geen handvaten, laat 
staan processen en tools om flexibel in te spelen op 
de circulaire economie”, zegt Kristian Vanderwaeren, 
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administrateur-generaal van de Algemene 
Administratie van de Douane en Accijnzen. Terwijl 
de ‘stop and go’-processen aan onze grenzen vooral 
lineair zijn geconcipieerd – een product in land x 
geproduceerd, wordt verkocht en in land y ingevoerd 
en geconsumeerd – gaat het circulaire model uit 
van een neverending circulatie van producten in 
al zijn componenten. 

MACHTIG WAPEN
Anderzijds is de douane indirect wel een machtig 
wapen om landen en bedrijven onder druk te zetten 
om circulair te denken en te handelen. De douane 
zou volgens Kristian Vanderwaeren niet-circulaire 
producten kunnen blokkeren of onderwerpen aan 
hoge invoertaksen om zo derden aan te moedigen 
mee te stappen in het circulaire verhaal. “Kijk naar 
het ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’, een taks 
die de EU wil heffen op geïmporteerde producten uit 
derde landen op basis van de hoeveelheid koolstof 
die vrijkomt bij de productie en het transport van 
het product. Hoe minder koolstofuitstoot, hoe 
lager de taks. Certificaten die deze koolstofuitstoot 
afdekken, maken het voor de douane mogelijk bij 
invoer controles uit te voeren. Geen certificaat, dan 
betaal je de volle pot aan invoerrechten.” Toch blijft 
waakzaamheid geboden. Geen enkel certificaat 
biedt waterdichte garanties over de afkomst of het 
circulariteitsgehalte. Fraude en corruptie zijn nooit 
ver weg. “En wat gebeurt er wanneer we een product 
aan de grens stoppen? De follow-up is minstens 
even belangrijk als de tracering en identificatie 
van een product. Ook daar moeten regels komen, 
die bij het circulaire model aansluiten. Vandaag 
kan de douane boetes opleggen, strafrechtelijk 
vervolgen en goederen (bijvoorbeeld: namaak of 
drugs) vernietigen. Maar geef toe: vernietigen is 
weinig duurzaam, laat staan circulair. Waarom niet 
de stap maken naar een Circular Border Adjustment 
Mechanism? Ik vind het alvast een boeiend concept.”

DE WEG NAAR GOD
Een op vandaag tastbaar verhaal, is dat van 
de afvalstromen. In welke mate heeft de douane 
een waakhondfunctie? Biedt ze ondersteuning 
bij het tracen en tracken van afval- of 
grondstofstromen? “Het tarief van invoerrechten 
maakt bijna nooit onderscheid tussen nieuwe 
en tweedehandsgoederen, laat staan circulaire 
goederen. Dit tarief is echter onze bijbel. Als onze 
bijbel onduidelijk is, wie ben ik dan om te zeggen 
welke weg naar God leidt? Daarenboven zijn er 
maffiapraktijken. Vrachtpapieren stellen dan wel 
dat het tweedehandsauto’s betreft, maar wat als 
die zitten volgepropt met gevaarlijk chemisch afval? 
De douane in Indonesië besliste op een bepaald 

moment dat een containerlading afval vanuit 
Antwerpen moest worden teruggezonden naar 
de afzender. De containers zijn nooit in Antwerpen 
toegekomen. Wellicht liggen ze ergens op de bodem 
van de oceaan of werden ze gedumpt in Afrika.” 
Fundamenteel vraagt Kristian Vanderwaeren 
zich af “hoe duurzaam, circulair, laat staan zinvol 
het nog is om afval de wereld rond te sturen”.

Behalve op de regelgeving steunt de douanecultuur 
op het zwaar bestraffen van fiscale fraude en 
illegale goederen. Milieu- of afvalfraude worden 
minder hard aangepakt omdat het vervolgingsbeleid 
van de douane hier historisch minder op focust. 
“Vervalste aangiftes bijvoorbeeld worden zwaar 
beboet, hetzij door een verhoogte taxatie, hetzij door 
boetes in functie van de waarde van de goederen. 
Maar wat met afval waarop geen douanerechten 
rusten en de waarde nul is? Het sanctiemechanisme 
is (nog) niet afgestemd op de nieuwe economische 
waardeketens. Daarom start de Wereld Douane 
Organisatie hierover een reflectie.”

“WAAROM NIET 
EEN ‘CIRCULAR 
BORDER 
ADJUSTMENT 
MECHANISM’ 
UITROLLEN, 
NAAR ANALOGIE 
MET WAT 
GEBEURT 
VOOR DE CO2-
UITSTOOT?”  

KRISTIAN 
VANDEWAEREN, 
ADMINISTRATEUR-
GENERAAL ALGEMENE 
ADMINISTRATIE 
VAN DE DOUANE 
EN ACCIJNZEN
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MET DE HULP VAN TECHNOLOGIE 
EN BOEKHOUDING
Biedt technologie de douane opportuniteiten voor 
het managen en monitoren van de almaar complexere 
goederenstromen? En als we verder vooruitkijken, 
voor het faciliteren van de douanediensten in een 
circulaire wereld? “Het is vandaag technologisch 
perfect mogelijk om elke container automatisch 
te laten scannen en de inhoud dankzij een ‘deep 
learning’- algoritme correct te identificeren op 
basis van een wereldwijde referentiedatabank.”  
Extrapoleer dat naar de circulaire wereld en het wordt 
haalbaar om een product in al zijn componenten 
te ontleden en per component – getagd met 
een nanochip – de volledige levenscyclus te 
reconstrueren en als dusdanig te taxeren. “Voeg 
daar de integratie met een satellietennetwerk aan 

CIRCULAIRE DOUANE

“DE DOUANE-
HEFFINGEN 

ZIJN EEN 
MACHTIG 

WAPEN OM 
LANDEN EN 
BEDRIJVEN 

ONDER DRUK 
TE ZETTEN 

CIRCULAIR TE 
DENKEN EN TE 

HANDELEN.”

toe en je bent in staat om elke component realtime 
te volgen, waar ook ter wereld. Desgevallend kun 
je dan ook ingrijpen bij een verdacht proces.”

Kristian Vanderwaeren komt ten slotte met een heel 
pragmatisch idee. “Waarom nemen we het milieu- 
of circulair element niet op in de boekhoudkundige 
goederenbalans van bedrijven? Elk goed heeft een 
ecologische footprint. Hoe groter de afdruk, hoe 
meer dat in de productiekost moet doorwegen 
en hoe duurder het product uiteindelijk moet 
worden verkocht. Aangezien goederen met een 
grote footprint hierdoor duurder worden en de 
winstmarches aantasten, ben ik ervan overtuigd dat 
de circulaire transitie naar een hogere versnelling zal 
schakelen.” Nu alleen de politiek nog overtuigen. 
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ADVERTORIAL

M&A SURVEY
fifth edition

The law firm contrast (www.contrast-law.be) periodically organizes the M&A 
Survey. The M&A Survey measures the actual occurrence of typical elements in 
private Belgian M&A transactions, e.g. the transaction process, the price structure 
and representations and warranties included in a sale and purchase agreement. The 
first four editions of the M&A Survey covered the period 2004-2016. The fifth 
edition covered the period 2016-2020 and was recently made public.

Following the publication of this fifth edition, the M&A Survey, now covers a period 
of more than 16 years (2004-2020). Despite fundamental changes in the economic 
and market conditions since the first edition, the results of contrast’s research have 
remained generally stable throughout this extended period. These results have now 
been confirmed again on the basis of the largest transaction sample to date. As such, a 
clear and stable market practice was established in relation to typical deal parameters, 
such as time limitations, de minimis thresholds, cap levels and non-compete 
covenants.

(*) The fifth edition of the M&A Survey was realized with the support of Belgium’s most important investment companies, financial service providers, accounting and law firms: Ackermans & van 
Haaren, AKD Benelux, Allen & Overy, Altius, Antaxius, Argo, Arvesta, Ashurst, Astrea, Baker McKenzie, Bank Degroof Petercam, BDO Legal, Bright, Cadanz, Capricorn Partners, Clifford Chance, 
contrast, Creafund, Cresco, Curia, De Bock & Baluwé, Deloitte Legal, Deminor, Derycke & Vandenberghe, DLA Piper, DLPA Advocaten, Dumon Sablon & Vanheeswijck, elegis, Eubelius, Eversheds 
Sutherland, EY Law, Fibiz Partners, Fieldfisher, Four & Five, Freshfields Bruckhaus Deringer, Gimv, GSJ Advocaten, ING, Intui, Janson, Jones Day, KBC Securities, Korys, KPMG, KPMG Law, Laurius, 
Liedekerke, Lievens & Co, Linklaters, Litiguard, Loyens & Loeff, Lydian, Malherbe, Mazars, MDP Advocaten, Monard Law, Moore Corporate Finance, Nelissen Grade, Newton, Novius, Olislaegers 
& De Creus, Osborne Clarke, PAQT Advocaten, PMV, Portelio, PwC Legal, Quinz, Rooryck & Co, Saffelberg Investments, Schoups, Schuermans Advocaten, SDM-Valorum, Simont Braun, Sofindev, 
Standard Investment, Stibbe, Strelia, Tilia Law, Van Bael & Bellis, Van Olmen & Wynant, Vandelanotte, Vendis Capital, Verhaegen Walravens, Verlinvest, Vervisch, Vobis and Willkie Farr & Gallagher. 
The Belgian Venture Capital & Private Equity Association (www.bva.be) actively supports the M&A Survey.

• an increase in the use of competitive auctions, especially for the
 largest transactions, with a noticeable effect on key deal terms
 such as cap and escrow levels;

• the growing popularity of “locked-box” pricing mechanisms; 

• an increase of purchase price structures with deferred 
 components (including earn-outs);

• a further decline in the prevalence of material adverse change
 clauses in deals with a deferred closing; and

• an apparent breakthrough of warranty and indemnity insurance,
 especially in larger transaction categories.

A snap shot of the 5th M&A Survey

•  Supported by the Belgian M&A community*
•  Total deal value: 25 billion euros
•  Survey period: 2016-2020 

The full results of the M&A Survey are available at
www.contrast-law.be/en/publications

contrast

contrast is an independent law firm 
providing specialized legal advice 
and support for corporate law and 
M&A, EU and competition law, 
commercial law and privacy & data 
protection.

Notable evolutions in the period 2016-2020 include:



In 2010 greep de Sloveense economist 
dr. Janez Potočnik zijn kans als EU-commissaris 
voor Milieu “omdat die portefeuille de grootste 
economische impact heeft”. Je moet het gewicht 
en de impact van dat ‘milieu’ dan wel op de juiste 
manier begrijpen en inschatten. Dit gesprek gaat 
over hoe het welzijn van onze planeet de cruciale 
driver wordt voor de langetermijnontwikkeling 
van de globale economie en welvaart, en dus 
ook over de rol van de circulaire economie.

 INTERVIEW JANEZ POTOČNIK

“WE KUNNEN 
MILIEU EN 
KLIMAAT NIET 
LANGER UIT 
DE TABELLEN 
HOUDEN”
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D
e biografie van Janez Potočnik leest als 
een trein richting een meer duurzame 
wereld. Met vaart zet de ‘architect van 
de circulaire economie’1 zich verbeten in 
voor een beter gebruik van de natuurlijke 

hulpbronnen. In juli 2014 kondigde hij als  
EU-commissaris het ‘Circular Economy Package’ aan, 
een ambitieus plan om van afval grondstoffen te 
maken, om de ontginning van nieuwe grondstoffen 
te beperken en het storten van recycleerbare 
producten vanaf 2025 te verbieden. Voor het eerst 
plaatste de Europese Unie de milieuwetgeving boven 
de regels van de interne markt. Potočniks plan werd 
van de prioriteitenlijst geschrapt. Het bleek op dat 
moment te vooruitstrevend, maar het debat was in 
gang gezet. Vandaag blijft hij als co-voorzitter van het 
International Resource Panel, opgericht in 2007 onder 
de vleugels van de Verenigde Naties, verbeten dat 
debat wetenschappelijk voeden en onderbouwen.

Is die omslag - met een voorspelde bevolking van 
9,2 miljard in 2050 en een aanhoudende wereldwijde 
economische groei - niet onvermijdelijk?
“We moeten leren de resources van onze planeet 
op een duurzame manier te gebruiken. Dat betekent: 
sociaal rechtvaardig, economisch efficiënt en 
milieuvriendelijk. Het kan niet anders. Als je kijkt naar 
de wereld waarin we leven, dan kun je uren discussiëren 
over klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit, 
over vervuiling. Maar dat gaat over de impact en de 
gevolgen. De fundamentele oorzaak ligt dieper. 
Het gaat in essentie over de menselijke activiteit en 
hoe we die organiseren. En wie menselijke activiteit zegt, 
zegt economie. Daar moet de verandering gebeuren. 
Het belang van resources management - het beheer van 
de grondstoffen en hulpbronnen - wordt jammer genoeg 
nog te vaak onderschat. Het wordt door de verschillende 
stakeholders, waaronder de bedrijfswereld en de 
beleidsmakers, niet ten gronde begrepen. Als voormalig 
politicus leerde ik om geduldig te zijn en klare taal te 
spreken om zo stapje per stapje de thema’s die er echt 
toe doen op de agenda te zetten.”

“JE BEREIKT 
JE DOEL 
NIET DOOR 
HARDER TE 
WANDELEN ALS 
JE IN DE FOUTE 
RICHTING 
LOOPT” 

1  Hens, Tine, ‘Sloveense 
econoom Potočnik is architect 
van de circulaire economie’, 
MO*, 2 oktober 2019
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Hoe grondig moeten we onze manier van produceren 
en consumeren herdenken?
“Sinds de eerste industriële revolutie steunen 
economische groei en welvaartontwikkeling op 
het principe van de productieverhoging. De drivers 
moeten anders. Groei moet worden ontkoppeld van 
grondstoffengebruik en vervuiling. Je kunt proberen 
mensen ervan te overtuigen minder te consumeren. 
Maar een grootschalige omslag vraagt meer en 
integreert alle schakels in de waardeketen, van 
ontginning, over productie tot verbruik. Daarvoor 
moet je de uitgangspunten veranderen en andere 
economische drivers ontwikkelen. Neem het voorbeeld 
van de staalproductie. Klimaatverdedigers focussen 
vooral op het vergroenen van de staalproductie – lees: 
de schadelijke uitstoot en andere gevolgen vermijden. 
Dat is uiteraard belangrijk. Maar mijn prioritaire vraag 
luidt: hoeveel staal hebben we effectief nodig? Kunnen 
bepaalde toepassingen niet even goed met minder of 
zonder? Als we minder de auto gebruiken of kleiner gaan 
wonen, is er ook minder staal nodig. Trouwens, hoeveel 
staal wordt vandaag niet onderbenut in onze auto’s? 
De evolutie naar ‘groen’ staal overstijgt met andere 
woorden het productieverhaal. Het houdt ook verband 
met de manier waarop we staal toepassen in alles wat 
we doen en consumeren. Ik ga nooit ontkennen dat we 
zo goed als mogelijk aan de menselijke noden moeten 
tegemoetkomen. Maar ik stel wel de manier waarop 
voortdurend in vraag.”

We zijn er met andere woorden lang nog niet?
“Ons economisch groeimodel overwaardeert 
productiekapitaal, onderwaardeert menselijk kapitaal 
en houdt nauwelijks rekening met het natuurlijk kapitaal. 
Dat model zal uiteindelijk niet leiden tot een 
evenwichtige economische, sociale en planetaire 
vooruitgang. Dat lijkt misschien zo op de korte termijn, 
maar is irrationeel op de lange termijn. Daarom is het 
zo belangrijk dat zowel de markt als het beleid de juiste 
signalen geven om een omslag mogelijk te maken. 
Mensen hebben geen nood aan gloeilampen, wel aan 
licht. We hebben geen auto’s nodig, maar mobiliteit. 
We hebben geen koelkasten nodig, we moeten ons 
voedsel kunnen bewaren. Geen pesticiden, maar 
gezonde planten. Alles wat we doen of hebben kun 
je vanuit dat standpunt herdenken en ontwikkelen. 
Vandaag bepaalt het volume verkochte lampen de winst. 
Maar als niet de lamp, maar het licht het product wordt, 
dan verandert de kostenpost. En dan zullen bedrijven 
het ‘product’ dat ze in bruikleen geven duurzamer 
concipiëren en ontwikkelen2. Neem dat van mij aan. 
Ze verkopen immers niet langer producten met een 
korte levensduur, maar bieden levenslange diensten 
aan en ze worden verantwoordelijk voor het goed 
beheer van de grondstoffen in alle componenten.”

“DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE IS, IN 
TEGENSTELLING 

TOT HET 
LINEAIRE 

MODEL, 
CONSISTENT 

MET DE SDG’S”

2  De nieuwe terminal van Schiphol 
bijvoorbeeld gebruikt 
energiezuinige LED-lampen. 
In een circulaire samenwerking 
zijn Cofely en Philips samen 
verantwoordelijk voor de 
prestaties van de lampen. 
Gedurende het gebruik bespaart 
Schiphol 50% elektriciteit. 
Na afloop van het contract kan 
Philips de lampen terugnemen 
en bij een andere klant plaatsen 
of recyclen.
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PLANETAIRE COMMUNITY
Waren we dan zo fout in het verleden?
“We zijn de eerste generatie ooit die leeft in een 
socio-economische wereld met een planetaire scope. 
Meer dan ooit zijn we met alles en iedereen 
geconnecteerd en wereldwijd afhankelijk van elkaars 
activiteit en resources. We leven en werken als één 
planetaire gemeenschap. Het economisch model 
dat we midden 19e eeuw vormgaven, was toen 
– te goeder trouw – een efficiënt systeem, maar is 
vandaag achterhaald. In die tijd konden de bedenkers 
onmogelijk de neveneffecten van het model correct 
inschatten. Vandaag zijn die effecten het sterkste bewijs 
dat we het systeem moeten hervormen. Ik ben niet 
principieel tegen economische groei, wel tegen hoe 
we die definiëren. We moeten zo snel mogelijk afstappen 
van het bbp als alleenzaligmakende graadmeter van groei. 
Ik leg de logica van het bbp graag uit met het gezegde: 
je bereikt je doel niet door harder te wandelen als je in 
de foute richting loopt. We hebben dringend nood aan 
alternatieve meetinstrumenten die vertrekken vanuit 
wellbeing, of maatstaven die correcter zijn en beter 
aangepast aan de economie van de toekomst. We kunnen 
de milieu-impact en klimaatschade niet langer uit de 
tabellen houden. De wetenschappelijke feiten uit o.a. 
het IRP-onderzoek zijn wat ze zijn.”

Het is moeilijk afwijken van het pad der gewoontes?
“Zeker op globaal niveau is het niet evident. Elk land 
zwaait met zijn recht op soevereiniteit. Het wordt tijd 
dat we elkaars soevereiniteit gaan delen. In mensentaal: 
we moeten veel meer grensoverschrijdend 
samenwerken in het belang van iedereen. Streven naar 
een duurzame, leefbare wereld is geen nulsomspel. 
‘People are strange’3, we streven allemaal naar 
verandering, maar niemand wil veranderen. Toch is 
de fundamentele omslag onvermijdelijk. Ofwel zal de 
natuur de mens dwingen om te veranderen ofwel zullen 
we zelf zo slim moeten worden dat we ons tijdig 
voorbereiden op de nieuwe, regeneratieve wereld. 
Ik gok op een samenspel van beide krachten.” 

De beste hefboom om groei los te koppelen van 
grondstoffengebruik is de circulaire economie, die 
u via het IRP (lees de inzet) wereldwijd promoot?
“Klopt. Op voorwaarde dat je circulaire economie 
voldoende breed definieert. Toen ik midden 2014 het 
‘Circular Economy Package’ op de Europese tafel legde, 
focuste dat op de herwaardering van afval tot grondstof. 
Dat is belangrijk, maar qua impact te beperkt. Recycleren 
is ‘the worst of the good’ want de grondstoffen zijn al 
ontgonnen en gebruikt. De impact is des te groter als je 
het grondstoffengebruik beperkt en de levenscyclus van 
een product of service oneindig maakt. De principes zijn 
overal dezelfde: vermijden, hergebruiken, herstellen, 
recycleren. Je moet dus niet alleen de productie 

“JE BUSINESS-
MODEL 
DUURZAAM 
HERDENKEN 
EN TEGELIJK 
DE AANDEEL-
HOUDERS 
TEVREDEN 
HOUDEN: 
MOEILIJK, MAAR 
NOODZAKELIJK”

innoveren, maar het volledige businessmodel. 
Niet langer focussen op het bezit, maar op de 
behoefte. Als je niet langer een lamp, maar een 
abonnement op licht koopt, wordt zelfs de nood 
aan ecodesignregels overbodig voor de producent.”

Welke rol speelt de circulaire economie binnen de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)?
“SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’ 
wordt ontegensprekelijk aangedreven door de 
circulaire economie. Ik ben er trouwens van overtuigd 
dat wanneer we het gebruik van hulpbronnen 
loskoppelen van economische groei én de gevolgen 
voor het milieu, de circulaire economie een belangrijke 
impact zal hebben op de haalbaarheid van andere 
SDG’s waar economische drivers een doorslaggevende 
rol spelen, zoals armoede, ongelijkheid, honger, 
eerlijke groei... Om nog maar te zwijgen van alle 
milieugerelateerde SDG’s. De beste manier om de 
belangen die doorwegen in de verschillende SDG’s 
te overbruggen, is via verantwoorde consumptie en 
productie, dus door een circulaire economie.”

3   Naar de gelijknamige song 
van The Doors.

WIE IS DR. JANEZ POTOČNIK (°1958)?

Als de circulaire economie tot de kern van het programma van de 
Commissie Von der Leyen behoort, dan is dat grotendeels de verdienste 
van de volharding van de Sloveense econoom Janez Potočnik. Na 
een academische loopbaanstart werd hij in 1994 directeur van het 
Instituut voor macro-economische Analyse en Ontwikkeling van de 
Republiek Slovenië. Vier jaar later leidde hij het onderhandelingsteam 
voor de toetreding van de republiek tot de Europese Unie. 

In 2004 werd Potočnik lid van de Europese Commissie waar hij tot 2010 
verantwoordelijk was voor Wetenschap en Onderzoek. In 2010 aanvaardde 
hij een tweede mandaat als eurocommissaris verantwoordelijk voor 
Milieu. Toen dat mandaat afliep, werd hij covoorzitter van het International 
Resource Panel binnen de Verenigde Naties en voorzitter van The Forum 
for the Future of Agriculture en lid van de adviesraad van het European 
Policy Centre. Ondertussen is hij lid van de Club van Rome, partner bij 
SYSTEMIQ en voorzitter van de Europese denktank ThinkForest.

Gedurende zijn loopbaan ontving hij een rist awards, waaronder:
• de ‘Champions of the Earth Award 2013’ van de Verenigde Naties 
• de ‘Twelve stars for the environment Award’ van 

het Europees Milieubureau (EEB)
• de ‘Fortune Award for Circular Economy Leadership’ van 

de Circulars 2015 op het Wereld Economisch Forum
• de ‘Hans-Carl-Von-Carlowitz-Award 2015’ door de Carlowitz 

Society, voor zijn moedig, open minded en internationaal 
werk voor de circulaire economie in Europa.
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KOMPAS VOOR 
SYSTEEMVERANDERING
Is 2030 niet een onhaalbare deadline voor zo’n 
fundamentele omwenteling en mindshift?
“Je kunt onmogelijk werken zonder afgebakende 
structuur en duidelijke visie. Dat is de verdienste 
van de SDG’s. Ook de Europese Green Deal betekent 
een echte doorbraak. Hij bewijst dat milieu en 
economie geen tegenpolen zijn. Sterker nog, de deal 
stelt nadrukkelijk dat onze economische toekomst 
afhangt van ons respect voor de natuurlijke 
hulpbronnen. Hij daagt ons uit om de maatstaven 
voor welvaart en vooruitgang opnieuw te definiëren. 
Op dat vlak is de Green Deal niet alleen voor Europa 
een kritieke hefboom voor onze duurzame toekomst, 
maar ook voor de rest van de wereld. Als Europa de 
toon zet, kunnen de andere wereldmachten niet 
achterblijven zonder gezichtsverlies te lijden of 
aan concurrentiekracht te verliezen.”

U vreest dus niet voor een vat vol mooie woorden?
“Om dat te vermijden, was er nood aan een 
systematisch kader, weg van het silodenken, om 
de Green Deal uit te voeren en de ambities volledig 
waar te maken. Samen met de Club van Rome4 schreef 
de B-Corporation SYSTEMIQ – Janez Potočnik speelt 
een actieve rol in beide organisaties – het ‘Kompas 
voor systeemverandering’5. In het verslag worden 
duidelijke beleidsmaatregelen uiteengezet die vorm 
kunnen geven aan een nieuw economisch landschap 
voor Europa: gaande van het volledige potentieel 
van een circulaire economie tot de faciliterende rol 
van financiering. In plaats van economische sectoren 
wordt de waarde aangetoond van economische 
ecosystemen - geïntegreerd, veerkrachtig, adaptief 
en erop gericht om echt aan onze maatschappelijke 
behoeften te voldoen.”

Wat is de rol van de bedrijven?
“Het ‘Kompas’-verslag identificeert meer dan 
50 investeringskansen, opkomende industriële 
kampioenen die Europa’s transformatie naar een 
meer competitieve, hulpbronnenefficiënte economie 
in overeenstemming met de maatschappelijke 
behoeften zullen aansturen. Die kampioenen 
– van mobiliteit-as-a-service tot regeneratieve 
landbouw- en waterstoftechnologieën – 
vertegenwoordigen schaalbare duurzame industrieën 
die de economische ruggengraat van Europa zullen 
vormen in een netto nulwereld. Daarnaast heeft elk 
bedrijf, groot en klein, de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om zijn businessmodel te 
herdenken, in het belang van de planeet én van zijn 
eigen toekomstige relevantie in de markt. Tegelijk 
moeten de ondernemers de aandeelhouders 
tevredenstellen – lees: de resultaten op niveau 
houden. Beide doelen strategisch verzoenen is geen 

gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke opdracht. 
Er is geen zinvol alternatief.”

Behalve de overheid kan of moet ook de financiële 
wereld de transitie faciliteren?
“Dat is de evidentie zelf. Ik beschouw de financiële 
wereld als de bloedsomloop van een ecosysteem. 
Bedrijven vormen de levensnoodzakelijk organen. 
Jammer genoeg zijn de banken minder dan vroeger 
geconnecteerd met het ecosysteem, waardoor ze ook 
minder zuurstof leveren. Hoog tijd voor de private 
banken, regulatoren en publieke investeerders om zich 
ervan bewust te worden dat ook zij integraal deel 
uitmaken van het systeem en er hun bestaansrecht 
aan ontlenen. Als het ecosysteem ziek wordt, zullen 
ook zij daaronder lijden. De financiële wereld is net 
als iedereen deel van het probleem. En dus ook deel 
van de oplossing.”   

“STREVEN 
NAAR EEN 

DUURZAME, 
LEEFBARE 

WERELD 
IS GEEN 

NULSOMSPEL”

4   De Club van Rome werd in april 
1968 opgericht door Europese 
wetenschappers, uit 
bezorgdheid over de toekomst 
van de wereld. Doel is om de vele 
crises waarmee de mensheid en 
de planeet worden 
geconfronteerd, te helpen 
aanpakken. Info: clubofrome.org

5   ‘A System Change Compass - 
implementing the European 
Green Deal in a time of recovery’: 
systemiq.earth/system-change-
compass/
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