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Circulaire economie
Het wereldwijde gebruik van grondstoffen is de afgelopen eeuw verachtvoudigd en blijft toenemen. Dit leidt 
tot een grotere milieudruk (zoals broeikasgasemissies en plasticsoep) en tot risico’s voor de leveringszeker
heid van cruciale grondstoffen, ook in Nederland. Om dit tegen te gaan heeft het kabinet zich ten doel 
gesteld om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben, met als tussendoel om in 2030 het gebruik 
van mineralen, metalen en fossiele grondstoffen te halveren. De eerste contouren van de transitie naar een 
circulaire economie zijn inmiddels geschetst, maar om de transitie te versnellen is nadere uitwerking en 
concretisering nodig van het circulaireeconomiebeleid.

80 procent gerecycled materiaal, maar dat is slechts  
8 procent van het totale grondstoffengebruik 
In Nederland wordt ruim 80 procent van al het afval gerecycled. 
Dat is relatief veel, maar het aandeel gerecycled materiaal in het 
totale grondstoffengebruik is slechts 8 procent. Oftewel, Nederland 
gebruikt veel meer grondstoffen dan er door recycling beschikbaar 
komen. Die overige 92 procent zijn nieuwe, primaire grondstoffen 
die veelal worden geïmporteerd. Daarnaast bevinden veel 
grondstoffen zich als voorraad al in de economie in producten 
met een lange gebruiksduur, zoals gebouwen en auto’s. Voor het 
bereiken van de doelstelling moet de komende jaren het primaire 
grondstoffengebruik flink omlaag, bijvoorbeeld door de levens
duur van een product te verlengen door reparatie en hergebruik 
en hoogwaardige recycling. Een slimmer ontwerp van de 
producten is hierbij cruciaal. 
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In miljard kilo
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De voorraden zijn alle 
producten die langer 
dan 1 jaar worden  
gebruikt (huizen, 
telefoons, etc.)
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Geen extra geld
Het kabinet heeft geen extra geld gereserveerd voor de transitie 
naar een circulaire economie. Dit maakt het realiseren van de 
ambities van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en 
de doelstelling voor 2030 lastig. De uitdaging voor de komende 
jaren blijft om het voorgenomen beleid zodanig uit te werken  
dat het circulair maken van de economie in een stroom
versnelling raakt.

Beleid voor een circulaire economie kan meeliften met de 
klimaat en energieagenda
De overlap tussen de energietransitie en de transitie naar een 
circulaire economie is substantieel. Onder andere recycling van 
grondstoffen, hergebruik van producten, en een aangepast 
ontwerp van producten en productieprocessen waardoor  
minder en andere grondstoffen worden gebruikt, kunnen een 
aanzienlijke CO₂besparing opleveren in de productieketen.  
De voor de circulaire economie relevante sectoren zijn goed voor 
ongeveer 28 procent van de totale broeikasgasemissies in 
Nederland. Dankzij deze overlap kan het beleid voor circulaire 
economie meeliften met de klimaat en energieagenda. 
Meeliften is echter ook een risico omdat het klimaatbeleid gericht 
is op CO₂reductie, en minder oog heeft voor andere 
milieubelasting of voor de leveringszekerheid van grondstoffen.

Circulaire economie vergt meer dan afvalbeleid en recycling
Bevorderen van een circulaire economie vraagt niet alleen om 
afvalbeleid en recycling, maar ook om beleid op tal van andere 
terreinen, zoals fiscale vergroening, duurzame handel, milieu
sparende innovaties en onderwijs. Dit alles is geen zaak van één 
ministerie, maar vergt een kabinetsbrede aanpak waarin ieder 
ministerie een eigen rol en taak heeft. 

Nadere concretisering en uitwerking van beleid nodig voor 
volgende stap 
Om de overgang naar een circulaire economie te stimuleren kan 
een brede set aan beleidsopties worden gebruikt. Deze opties 
moeten echter nader worden uitgewerkt in concreet beleid, zoals 
actief inkoop en aanbestedingsbeleid door de diverse overheden, 
het beprijzen van milieuschade door bijvoorbeeld een input
heffing op grondstoffengebruik (naar rato van de veroorzaakte 
milieuschade), en het opzetten van een expertisecentrum voor 
mkbbedrijven en overheden. Dit en ander concreet beleid helpt 
om circulaire initiatieven in de samenleving te ondersteunen.

Voor meer informatie zie de Balans van de Leefomgeving 2018, http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/
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Een circulaire economie is meer dan recycling
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3. Hergebruik van 
een product. 

6.  Energie 
terugwinnen uit 
materialen. 

7.  Afval storten en 
verbranden zonder 
energieterugwinning wordt 
zoveel mogelijk voorkomen.

4. Reparatie, 
onderhoud 
en revisie van 
producten.

1. Zuiniger omgaan met 
grondsto�en door anders te 
denken over producten en 
productieprocessen. Is het product 
het beste antwoord op de 
behoe�e? Kunnen bij de productie 
minder of andere grondsto�en 
worden gebruikt?

2. Anders ontwerpen, 
door bijvoorbeeld vóór de 
productie al rekening te 
houden met hergebruik, 
reparatie en recycling. Gebruik

1. Rethink 
en reduce

2. Redesign

3. Reuse

4. Repair en
remanufacturing

5. Recycling

7. Disposal

6. Recover 5.  Verwerken en 
hergebruiken van 
materialen. 
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