HET EU-PAKKET
CIRCULAIRE ECONOMIE
IN SCHEMA
WAT?

PAKKET MET TWEE ONDERDELEN

Om de overgang naar een meer circulaire
economie te stimuleren, lanceert de Europese
Commissie een ‘pakket circulaire economie’.

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

GROTE RETURN
De potentiële voordelen van een
circulaire economie zijn aanzienlijk.

€ 600

8%

UITGESPAARD

MINDER KOSTEN
VOOR
BEDRIJVEN

MILJARD

7

PROCENTPUNT

MEER GROEI
VAN BNP

Europese

2-4%

ACTIEPLAN

WETGEVING AFVAL

Maatregelen om de cirkel
rond te maken, van design,
over productie tot
levenseinde.

Langetermijn-regels voor
meer preventie, hergebruik
en recyclage en de afbouw
van storten en verbranden.

EEN ZAAK VAN IEDEREEN

REDUCTIE
UITSTOOT
CO2

Circulair gaan doe je niet alleen. Een circulaire economie is haast per deﬁnitie
een multi-level en multi-actor project. Ook voor het beleid.

De Europese Commissie stelt
expliciet dat het actieplan enkel
ingrijpt op domeinen waar Europa
het verschil kan maken. Alle andere
beleidsniveaus hebben de taak de
maatregelen aan te vullen met
eigen initiatieven.
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HET ACTIEPLAN

Het actieplan is opgebouwd rond fasen in de levenscyclus van een
product. Doorheen de fasen lopen enkele transversale acties.

DESIGN

PRODUCTIE

Een beter ontwerp kan
producten duurzamer maken
of ervoor zorgen dat zij
gemakkelijker kunnen worden
gerepareerd, verbeterd of
geherproduceerd. Het kan
recyclers helpen producten te
demonteren om waardevolle
materialen en componenten
terug te winnen.

Eﬃciënt gebruik van
hulpbronnen in
productieprocessen kan
leiden tot kansen voor het
bedrijfsleven en tot een
aanzienlijke vermindering
van de productie van afval.

TRANSVERSALE ACTIES
MARKT VOOR
SECUNDAIRE
GRONDSTOFFEN

UITWISSELING
BEST PRACTICES

INNOVATIE

INVESTERINGEN

LEVENSEINDE
Afvalbeheer speelt een
cruciale rol in de circulaire
economie. In de
afvalhiërarchie wordt een
prioritaire volgorde
vastgesteld van preventie,
voorbereiding voor
hergebruik, recycling en
terugwinning van energie tot
afvalverwijdering, zoals
storten.

CONSUMPTIE
De keuzen van miljoenen
consumenten kunnen de
circulaire economie
ondersteunen. Deze keuzen
worden gebaseerd op de
informatie waartoe
consumenten toegang
hebben, het assortiment en
de prijzen van bestaande
producten, en de
regelgeving.

DE MAATREGELEN
DESIGN

CONSUMPTIE

LEVENSEINDE

Integratie van herstelbaarheid,
upgradebaarheid, recycleerbaarheid...
van producten in de regels voor ecodesign.

Hogere betrouwbaarheid van groene claims
en een betere handhaving van de bestaande
regels.

Herziening van de afvalregelgeving om tot
meer preventie, hergebruik en kwalitatieve
recyclage te komen.

De regels voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zullen voorzien in
economische prikkels voor een beter
productontwerp.

Onderzoeken van de mogelijke bijdrage tot CE
van de vrijwillige EU milieukeur.

Cohesiefondsen heroriënteren naar
investeringen in hergebruik en hoogwaardige
recyclage in plaats van verbranding of storten.

Integratie van beschikbaarheid van
reparatieinformatie en reserveonderdelen
in de energie-etikettering en ecodesignregels.

Meer oog voor circulariteit in andere
relevante Europese productwetgeving.

Lidstaten aanmoedigen om via economische
instrumenten milieukosten beter te laten
internaliseren in de productprijs.

Integratie circulaire economie in strategie
voor een niet-toxisch milieu.

Lidstaten technische steun en uitwisseling
van beste praktijken bieden om afvalbeheer
te verbeteren.
Verder tegengaan van illegale transporten
van afval.

Betere handhaving van de garantieregels
voor producten.

PRODUCTIE

Een onafhankelijk testprogramma om
geplande veroudering op te sporen.

Stimuleren van duurzame verwerving van
grondstoﬀen wereldwijd.

Financiering van initiatieven voor innovatieve
consumptie en deeleconomie via Horizon
2020 en Cohesiefondsen.

Promotie van beste praktijken voor
afvalbeheer en een eﬃciënt hulpbronnengebruik in industriële sectoren.

Ontwikkeling van een Europese agenda voor
de deeleconomie.

Vergemakkelijken van industriële symbiose
door betere regels over bijproducten
Oprichten van een Europees kenniscentrum
inzake hulpbronneneﬃciëntie voor KMO’s.

Integratie van de circulaire economie in
criteria voor groene overheidsopdrachten
en eigen EU aankoopbeleid.

Verbeteren van de eﬃciëntie en de
toepassing van het milieubeheer- en
milieuauditsysteem van de EU (EMAS).

MARKT VOOR SECUNDAIRE
GRONDSTOFFEN

INVESTERINGEN

Erkenning van secundaire grondstoﬀen en
ontwikkeling van EU-kwaliteitsnormen
hiervoor.

Het Cohesiebeleid wordt ingezet voor een
groeiend aantal programma's ter
ondersteuning van een circulaire economie,
waaronder steun voor hergebruik en
reparatie, verbeterde productieprocessen,
productontwerp en KMO’s.

De erkenning van organische en op afval
gebaseerde meststoﬀen vergemakkelijken.
Promotie van hergebruik van water.

Het Europees Fonds voor Strategische
Investeringen (EFSI) is een instrument dat
voor de ﬁnanciering van circulaire
investeringen kan worden gebruikt.

Analyse en informatie over stromen van
secundaire grondstoﬀen voor een vlotter
grensoverschrijdend verkeer.

Voorlichting geven om
ﬁnancieringsaanvragen aan te moedigen en
de ontwikkeling van projecten en
investeringsplatforms te ondersteunen.

Via aankoopbeleid het gebruik van recycled
content bij de productie van goederen
stimuleren.

Het toepassingsgebied van het
InnovFin-instrument van de Europese
Investeringsbank uitbreiden om te
waarborgen dat projecten voor de circulaire
economie in aanmerking komen.

UITWISSELING BEST PRACTICES
De uitwisseling van beste praktijken tussen
lidstaten en regio's ondersteunen.

INNOVATIE
Binnen het Horizon 2020-programma wordt
650 miljoen EUR uitgetrokken voor
innovatieve demonstratieprojecten ter
ondersteuning van de doelstellingen van een
circulaire economie.
Innovation deals: vernieuwers die op
drempels van regelgevende aard stuiten,
kunnen overeenkomsten sluiten met
belanghebbenden en overheden om deze
drempels samen weg te werken.
Binnen het Cohesiebeleid zijn belangrijke
mogelijkheden voor de ﬁnanciering van op
innovatie gericht onderzoek beschikbaar.

JOBS & OPLEIDING
De ontwikkeling van nieuwe vaardigheden
en het scheppen van banen in de groene
economie stimuleren.

SECTORALE PRIORITEITEN

Een aantal bedrijfstakken staat voor speciﬁeke uitdagingen en krijgt bijzondere aandacht.

KUNSTSTOFFEN

BIO-ECONOMIE & FOOD

KRITIEKE GRONDSTOFFEN

BOUW EN SLOOP

INDICATOREN
Om de voortgang van het beleid te monitoren, stelt het pakket voor
om:
1. Voort te bouwen op bestaande indicatoren van Eurostat: het Resource
Eﬃciency Scoreboard en de Raw Materials Scoreboard.

2. In samenwerking met het Europees Milieu Agentschap een nieuw
monitoringkader voor de circulaire economie uit te werken.

