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Voorwoord 
 

In deze thesis heb ik de kans gehad om mij op een onderwerp te werpen dat mij heel erg 

interesseert. Ik denk dat we in de komende jaren voor heel grote uitdagingen gaan komen te staan 

wat betreft klimaatsveranderingen en grondstoffen schaarste.  We gaan onze manier van leven en 

denken moeten veranderen. Ik ben er vast van overtuigd dat recyclage een belangrijkere positie in de 

globale industrie zal moeten innemen. Daarnaast ben ik als geoloog ook al lang geboeid door de 

problematiek rond de zeldzame aardmetalen. Ik vond het een dus een boeiende uitdaging om 

hieraan een kleine bijdrage te leveren. Deze thesis was echter geen gemakkelijk onderzoek. Het was 

een grote aanpassing om vanuit de exacte wetenschappen met beperkte achtergrondkennis een 

thesis te schrijven rond de economische geografie. Ik zou bij deze dan ook professor Boelens willen 

danken voor de kans om een thesis bij hem te schrijven, en voor de steun tijdens het afgelopen jaar. 

Het waren niet altijd gemakkelijke discussies, maar ik denk dat ik het afgelopen jaar veel bijgeleerd 

heb.  

Dat geldt niet alleen voor de thesis, maar ook voor de opleiding Maritieme Wetenschappen. Ik vond 

het ontzettend boeiend om vakken in de rechten, de economie, ruimtelijke planning en 

ingenieursvakken te volgen. Allemaal vakken die voor mij nieuw waren. Ik zou ook professor Somers 

en Klaas Willaert willen bedanken voor de tijd en moeite die ze in deze opleiding steken. Ik hoop echt 

dat er partners gevonden worden om deze opleiding verder te zetten. 

Er is ook een bedanking op zijn plaats voor Nico Rosseel, Egbert Lox, Koen Binnemans en Dimitri 

Strybos, om ondanks een drukke agenda tijd vrij te maken om mij te woord te staan in de interviews 

in deze thesis. 

Ik zou ook een grote dankjewel willen zeggen aan mijn ouders omdat ze mij de kans gaven om deze 

ManaMa te beginnen, en omdat ze er altijd voor mij staan als ik ze nodig heb. Ik besef heel goed dat 

het niet vanzelfsprekend om een extra studiejaar te betalen, ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik die 

kans gekregen heb. 

Ik zou bij deze mijn klasgenoten heel veel succes willen wensen in hun verdere carrière, in de 

maritieme sector of daarbuiten. Ik denk dat we vooral sinds de studiereis naar Londen een zeer 

hechte groep gevormd hebben. 

Ten slotte mag ik ook zeker niet mijn vriendin Roosje vergeten. Bedankt om al twee jaar na elkaar mij 

te steunen tijdens het schrijven van thesis. Ik weet dat ik niet altijd gemakkelijk ben in dergelijke 

situaties, maar ik denk dat ik dit jaar minder geklaagd heb dan vorig jaar :). Volgend jaar is het aan 

jou en dan zal ik er voor jou zijn!     
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1. Inleiding 

1.1 Introductie  
De maatschappij waarin wij leven is een samenleving die gericht is op verbruiken. Grondstoffen of 

commodities zijn heel belangrijk in deze maatschappij. Dat gaat van het katoen in je kleren of het 

graan in je brood tot het hout in je tafel, het metaal in je auto, de kolen in de elektriciteitscentrales 

en ga zo maar door. Naast de gebruikswaarde hebben grondstoffen ook een belangrijke 

verhandelingswaarde. Het beste voorbeeld hiervan zijn de edelmetalen zoals goud en zilver, die in 

crisistijd het vertrouwen van de consument behouden hebben, terwijl de meeste munteenheden 

zware klappen gekregen hebben. Door hun financieel portfolio te spreiden en ook commodities op te 

nemen hopen investeerders beursschokken te kunnen opvangen (Bain, 2013). In deze masterthesis 

staan commodities, en de recyclage hiervan, centraal, en in het bijzonder de zeldzame aardmetalen 

(hier wordt in hoofdstuk 2 verder op ingegaan). Om te beginnen moeten we dus een definitie van 

commodities hebben. Er bestaan verschillende definities voor de term commodity. In de meest 

algemene beschrijving gaat het om ongespecialiseerde bulkgoederen die in grote hoeveelheden en 

door veel verschillende producenten (uit verschillende landen en werelddelen) op de markt gebracht 

worden. Ze verschillen weinig in kwaliteit en zijn dus vervangbaar. Hierdoor is de prijs van deze 

grondstoffen afhankelijk van het spel van vraag en aanbod op de wereldmarkt. In feite kan men 

commodities in drie grote groepen indelen. De eerste groep zijn de agrarische producten, waarvan 

granen, koffie en katoen waarschijnlijk de belangrijkste zijn. De tweede groep zijn de metalen. De 

base metals zoals ijzer, koper en aluminium zijn qua volume de belangrijkste worden vooral in de 

constructie gebruikt. Daarnaast zijn er ook nog edelmetalen (goud, zilver, platinum...) en de zeldzame 

aardmetalen. De derde groep zijn de energiegrondstoffen. Hier zijn vooral de fossiele brandstoffen 

zoals steenkool, aardgas, aardolie of kerosine belangrijk, maar ook uranium kan hierbij gerekend 

worden. Ten slotte rekenen sommigen delfstoffen zoals zand, zout, cement of kalksteen hier nog bij 

als vierde groep. In het kader van recyclage zal vooral de tweede groep, de metalen dus, belangrijk 

zijn. Vanaf hier zal met commodities dan ook telkens de metalen bedoeld worden. In deze thesis 

gaan we ons concentreren op een zeer bijzondere groep metalen, namelijk de zeldzame aardmetalen 

of rare earth elements (REE). REE’s zijn een groep metalen die benodigd worden in quasi alle 

elektronische toepassingen, waardoor de vraag hiernaar de komende jaren explosief zal toenemen 

(zie hoofdstuk 2 voor een uitgebreide lijst van toepassingen). REE’s voldoen echter niet aan de 

bovenstaande algemene definitie van commodities, omdat ze niet door veel verschillende 

producenten uit verschillende regio’s op de markt gebracht worden. De markt wordt bijna volledig 

gedomineerd door China dat 95% van de productie van deze metalen op zich neemt. 
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1.2  Impact op de maatschappij 
De eerste zin hierboven zou ook kunnen herschreven worden naar “de huidige maatschappij is  

gericht op wegwerpen”. Heel weinig producten worden gemaakt met het idee om de gebruikte 

materialen te hergebruiken. Tegenwoordig zien we echter een verandering naar het idee dat 

recyclage een belangrijk onderdeel van de productieketen vormt. Dat heeft drie voorname redenen, 

de sociale, de economische en de politieke component. 

1.2.1 Sociaal 

 Tot voor kort hielden consumenten vooral rekening met de prijs van een product, aangezien er geen 

informatie beschikbaar was over de herkomst ervan. Veel multinationals werken met 

onderaannemers in lage loonlanden waardoor het moeilijk na te gaan is in welke omstandigheden en 

met welke materialen een product gemaakt wordt. Dit is tegenwoordig sterk aan het veranderen. 

Door de opkomst van het internet en sociale media worden we met zijn allen steeds meer bewust 

over thema’s zoals milieuvervuiling, slechte werkomstandigheden in ontwikkelingslanden en 

grondstoffen die gewapende conflicten financieren. De social awareness van de bevolking neemt 

toe. Het misschien bekendste voorbeeld van de afgelopen jaren is het bedrijf Foxconn dat in China in 

opdracht van Apple Ipod’s en Ipad’s assembleert. In 2010 kwam aan het licht dat 13 werknemers van 

het Taiwanese bedrijf zelfmoord hadden gepleegd door de hoge werkdruk (Yao et al., 2011; China 

Labour Watch, 2012). Door de rapporten van NGO’s als China Labour Watch bereiken deze 

wantoestanden nu ook de klant in het Westen. Bedrijven gaan door de toenemende aandacht en 

druk van hun klanten en aandeelhouders op zoek gaan naar ethisch aanvaardbare alternatieven. Een 

bedrijf kan zich aantrekkelijker maken door zich te profileren als ecologisch, en zijn Corporate social 

responsibility (CSR) te marketen. De eerste definitie van CSR werd gegeven door Friedman (1970)  

“That [Corporate Social] responsibility is to conduct the business in accordance with their desires, 

which generally will be to make as much money as possible while conforming to the basic rules of 

the society, both those embodied in law and those embodied in ethical custom. ”.  

 Meer dan de helft van de Fortune 1000 (een lijst van het Amerikaanse business magazine Forbes die 

de 1000 grootste bedrijven op vlak van omzet actief in de Verenigde Staten weergeeft) brengt 

regelmatig een CSR rapport uit (Yo & Kim, 2008). De auteurs kunnen aantonen dat hoe meer een 

bedrijf openbare publicaties over zijn CSR maakt minder dat bedrijf geneigd is om onethische 

praktijken te ondernemen. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen met een gekende afkomst, of 

nog beter, afkomstig uit recyclage toe bij bedrijven die hun imago willen verbeteren. Het is natuurlijk 

zo dat mijnbouwbedrijven minder in de picture staan dan een bedrijf als Apple, maar toch zijn ook 

deze ondernemingen onderhevig aan een soort van sociale controle.  
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1.2.2 Economisch 

Een tweede reden om al dan niet aan recyclage te doen, en waarschijnlijk de belangrijkste, is het 

economisch aspect. Het was en is vaak nog steeds duurder om deze materialen te recycleren dan 

nieuwe grondstoffen te ontginnen. Pas in de laatste jaren zijn energie- en grondstofprijzen zodanig 

gestegen dat het voor de industrie interessant wordt (vanuit financieel oogpunt) om naar 

alternatieven op zoek te gaan. Bain (2013) toont aan dat landen die een toenemende industrialisatie 

en urbanisatie kennen een toenemende vraag naar ruwe materialen kennen, tot er een keerpunt 

bereikt wordt als het zwaartepunt verschuift naar een meer diensten georiënteerde economie. 

Vooral China is een steeds groter wordende productie economie en dit weerspiegelt zich in een 

toenemende vraag op wereldniveau. Zo is bijvoorbeeld de prijs van ijzererts de afgelopen tien jaar 

meer dan vertienvoudigd (Fig. 1.1). Deze stijging is ook zichtbaar in de prijs van bijvoorbeeld ruwe 

aardolie of graan, en toont het economische belang en onze afhankelijkheid van grondstoffen aan. 

Het besef groeit dat er in het afval dat jaarlijks geproduceerd wordt er grote volumes aan vooral 

metalen zitten die niet of amper ontgonnen worden. Naar analogie met de traditionele mijnbouw 

wordt dit ook wel urban mining genoemd. Het is dus voor bedrijven financieel soms ook voordelig 

om (een deel van) hun benodigde grondstoffen uit recyclage te winnen.  

 

 

Figuur 1.1 Prijsfluctuaties van ijzererts in de afgelopen 10 jaar (t/m juli 2013) in Amerikaanse Dollar per kubieke ton. 
(Bron: indexmundi.com). 

 

1.2.3. Politiek 

Op vlak van wereldpolitiek mag ook het belang van commodities niet onderschat worden. Toegang 

tot goedkopere grondstoffen, zowel op vlak van energie, industriële toepassingen als voedsel, is voor 
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landen cruciaal. Veel nationale en internationale gewapende conflicten zijn uitgevochten over 

toegang tot natuurlijke grondstoffen. Denk hierbij aan de Eerste Golfoorlog in 1990-1991 (Aarts & 

Renner, 1991) om de toegang tot de olievelden van Koeweit. Ook het conflict in Oost-Congo dat om 

de ontginning van onder andere coltan, maar ook goud, diamanten, koper, hout en kobalt gaat 

(Montague, 2002; Jackson, 2003) is een goed voorbeeld. Grondstoffen voor energiewinning en 

productie zijn nodig om de industrie aan te zwengelen en dus heeft de toegang ertoe een 

rechtstreeks effect op de economie van een land. Ook zonder tot een gewapend conflict over te gaan 

kunnen landen grondstoffen gebruiken om hun invloedsfeer te vergroten. Denk hierbij maar aan de 

macht die Rusland op de Oost-Europese voormalige Sovjetstaten heeft door hun afhankelijkheid van 

Russisch aardgas. President Poetin en de Russische aardgasproducent Gazprom gebruiken aardgas 

als een drukkingsmiddel of zelf als “wapen” in de Russische buitenlandse politiek (Bilgin, 2009). Zo 

hebben onder andere Oekraïne in 2006 en Bulgarije in 2009 ervaren nadat ze meer aansluiting bij 

Europa zochten. Een gelijkaardige situatie doet zich voor bij de REE’s. Aangezien China 95% van de 

wereldproductie in handen heeft, staat het land in een positie waarin ze druk kan uitoefenen op 

landen die geen reserves maar wel een grote vraag hebben, zoals Japan (zie het visserschip incident 

in hfd. 2). In 2009 heeft China beslist om de exportquota van REE’s te verlagen. De acties en 

beslissingen van één land hebben dan ook een kettingeffect op andere landen of regio’s. Een gevolg 

van de verlaagde export is dat bijvoorbeeld de Europese Unie beslist heeft om een 

veiligheidsvoorraad van 3000 ton van verschillende REE’s aan te leggen om toeleveringsschokken te 

kunnen opvangen (Reuters, 2011a). Dit demonstreert het belang van grondstoffen in politieke 

strategieën. Ten slotte is er van politieke kant ook een input die verder gaat dan puur strategische 

beslissingen. In een toenemend aantal landen ontstaat er een grotere bereidheid om de industrie 

een socialere en meer ecologische koers op te leggen. Hier kan men onderscheid maken tussen push 

en pull (carrot- and- stick) maatregelen. Een wetgevend orgaan probeert dus zowel bedrijven die een 

inspanning doen te belonen met bijvoorbeeld fiscale voordelen, maar tegelijk naast deze voordelen 

ook verplichtingen op te leggen aan bedrijven en klanten. Zo legt de Europese Unie quota op in 

verband met afvalverwerking. Ze verlangt dat de lidstaten jaarlijks minstens 4 kg afgedankte 

elektronische apparaten per inwoner inzamelen (richtlijn 2012/19/EU; Europese Commissie, 2012), 

en wil die minimumlimiet optrekken tot 20 kg in 2019. In België zijn alle handelaars van elektronische 

toestellen verplicht om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in te zamelen, de 

zogenaamde aanvaardingsplicht (Belgisch Staatsblad, 2009/35519). Om de inzameling te betalen 

betaalt de klant op iedere aankoop een Recupel-bijdrage. België is met deze maatregelen een van de 

betere leerlingen in de Europese klas, en verzamelt al boven de 10 kg per inwoner per jaar (Fig. 1.2, 

cijfers tot 2012). In Vlaanderen was dat in 2012 zelf 11,8 kg per inwoner (OVAM, 2011). Ter 

vergelijking, Nederland zat in 2012 aan 8,3 kg ingezameld AEEA per inwoner (Wecycle, 2012), 
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duidelijk minder dan in dezelfde periode in België. Vlaanderen wil op vlak van recyclage een 

voortrekker zijn. Het streeft ernaar om te excelleren in duurzaam materialenbeheer. Dit houdt in dat 

er zo weinig mogelijk grondstoffen geïmporteerd moeten worden, en dat er een gesloten, groene en 

energiezuinige kringloop moet gevormd worden. Hiervoor wordt er samengewerkt met industrie en 

universiteiten om nieuwe technologieën en innovaties te ontwikkelen.  Deze innovaties moeten door 

verlaagde grondstofprijzen zuurstof geven aan de industrie, en moet een belangrijke, positieve 

bijdrage leveren aan het leefmilieu. Hiervoor heeft Vlaanderen het plan “Vlaanderen in Actie” 

voorgesteld (vlaandereninactie.be) 

 

Figuur 1.2 Evolutie van het aantal kg afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) per inwoner tussen 2005 
en 2012. (Bron: Recupel.be) 

 

1.3. Academisch interesse 
Tegelijk met de toenemende maatschappelijke interesse naar recyclageproducten neemt ook het 

academisch interesse toe. In de wetenschappelijke literatuur komt een aantal theoretische 

begrippen steeds weer terug. Het uitgangspunt van de meeste studies is het duurzaamheidsbeleid. 

Dit is geen nieuw concept, maar werd al in 1987 werd door de World Commission on Environment 

and Development (WCED) gelanceerd onder de naam Our Common Future, beter gekend als het 

Brundtland-rapport. Hierbij wordt duurzame ontwikkeling als volgt gedefinieerd: 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Brundtland Commission, 

1987). 

De huidige generatie moet dus in zijn noden kunnen voorzien, op een manier dat ook toekomstige 

generaties dat kunnen blijven doen. Dit concept is sinds 1987 sterk ontwikkeld. Tegenwoordig ligt de 
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focus meer op de veerkracht of resilience van het milieu. Het gaat in deze denkwijze om een meer 

dynamisch systeem dat gebruik maakt van het concept van threshholds. Men gaat ervan uit dat het 

milieu veerkrachtig genoeg is om zich volledig te herstellen van een schokken of storende impacts als 

die maar onder een drempelwaarde blijven, afhankelijk van de impact en het bestudeerde systeem 

(Folke, 2006). Op dit moment zitten wij als maatschappij echter ver boven het niveau dat de planeet 

aan kan. Met steeds meer mensen op Aarde en steeds minder grondstoffen is de huidige manier van 

leven niet vol te houden. De huidige wegwerpeconomie is al lang achterhaald. We moeten onszelf 

een verandering in denk- en handelswijze aanleren. Er dient dus een transitie naar een meer 

duurzame levensstijl te gebeuren. Onderzoekers beschouwen hiervoor de levensduur van een 

product “from cradle to grave” en analyseren de kostprijs van elk onderdeel van zijn levenscyclus. Dit 

noemt men de levenscyclusanalyse (in het Engels Life Cycle Assessment of afgekort LCA). De kostprijs 

kan op allerlei criteria bepaald worden, zoals de sociale kost (bijvoorbeeld slechte 

werkomstandigheden in lage loonkostlanden) of de ecologische kost. Een voorbeeld van een LCA 

studie die in het thema van dit onderzoek past is een analyse van twee manieren om koper te 

recycleren uit printed circuit boards (Rubin et al., 2014). 

Een geheel andere denkwijze verwerpt het idee van een definitief eindstation van een product. In dit 

concept is een end-of-life product het begin van een nieuwe cyclus. Men gaat dus van de “wieg” van 

het ene product naar de “wieg” van het volgende. Deze theoretische benadering werd door 

McDonough en Braungart als het “Cradle-to-Cradle” (afgekort C2C) principe gepubliceerd 

(McDonough & Braungart, 2002). In de C2C-benadering gaat men dus een stap verder dan de 

duurzame ontwikkeling van Brundtland (1987), want de doelstelling is dat toekomstige generaties 

zelf meer mogelijkheden hebben om in hun noden te voorzien dan de huidige generatie. Er wordt 

hier een kringloop gevormd, waarbij gebruikte grondstoffen in product A nog nuttig kunnen gebruikt 

worden in product B. De afvalstoffen van het ene product zijn dus de grondstof van een nieuw 

product.  

1.4 Onderzoeksvraag 
In dit onderzoek richten wij ons op het duurzame materiaalbeheer zoals dat in het “Vlaanderen in 

Actie”-plan uitgestippeld wordt. Hierin stelt Vlaanderen zich tot doel dat materiaalstromen gesloten 

ketens vormen. In het kader van deze doelstelling richten wij ons in deze thesis specifiek op de markt 

van de REE’s, een belangrijke commodity binnen de groep van de metalen. Deze verzameling van 

elementen kent een steeds toenemende vraag door de steeds groter wordende hightech industrie, 

en een schommelend aanbod. Hierdoor is de prijs het afgelopen decennium sterk toegenomen. We 

hebben te maken met een verzameling grondstoffen met een belangrijke waarde voor de globale 

economie, waarvan de levering niet kan gegarandeerd worden. Het is dus zeer verrassend dat maar 
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naar schatting 1% van de zeldzame aardmetalen gerecycleerd wordt en opnieuw in de productie 

terecht komt (UNEP,2011). De rest verdwijnt in het algemeen afval of in staalsmelt (Schüler et al., 

2011). Vergelijkt men dit met de basismetalen dan ziet men dat de end-of-life recycling rate van 

bijvoorbeeld aluminium, ijzer en koper >50% is (UNEP,2011) (Fig. 1.3). 

 

Figuur 1.3 Tabel van Mendeljev met end-of-Life recycling rates voor metalen. In de linker benedenhoek staat het 
percentage. Witte vakken betekenen ofwel dat er geen waardes beschikbaar zijn, of dat ze niet in de studie opgenomen 
zijn (geen metalen). Bron: United Nations, 2011. 

Deze vaststelling werpt vragen op. Het is heel vreemd dat een waardevolle commodity waarvan de 

levering niet gegarandeerd kan worden niet gerecycleerd wordt. Hieruit kunnen we de volgende 

onderzoeksvraag destilleren: “waarom bevindt zich globaal gezien de markt voor gerecycleerde 

zeldzame aarden nog steeds in een beginstadium, ondanks de hierboven vastgestelde situatie”. 

Aangezien Vlaanderen binnen Europa een leidende regio wil zijn op vlak van duurzaam 

materialenbeheer kunnen we ons de vraag stellen “Is de situatie in Vlaanderen beter gesteld, is 

Vlaanderen een koploper op vlak van recyclage of is het een achtervolger?” In deze thesis wordt 

geprobeerd deze dubbele onderzoeksvraag te beantwoorden. In het kader van de ruimtelijke 

planning volgen hieruit drie subvragen die moeten helpen om een antwoord op de hoofdvraag te 

kunnen formuleren. 
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 Wat zijn de belemmeringen die de recyclage van zeldzame aardmetalen in de weg staan, en 

wat zijn de voorwaarden om vooruitgang te maken? 

 Onder welke ruimtelijke condities is het in Vlaanderen mogelijk om aan recyclage van REE’s 

te doen? 

 In welk institutioneel kader kan de recyclagemarkt volledig tot zijn recht komen, of met 

andere woorden, welk (ruimtelijk) beleid moeten de verschillende overheden uitstippelen 

om hieraan bij te dragen?  

1.5 Opbouw van deze thesis 
In hoofdstuk twee gaan we uitgebreid in op de zeldzame aardmetalen en willen we te weten komen 

hoe de markt er op dit moment uitziet. Er zal aandacht besteed worden aan de chemische en 

geologische eigenschappen, aan de geschiedenis van deze elementen, en vooral aan de huidige en 

toekomstige situatie. Hierbij zullen sociale, economische en politieke problemen en uitdagingen aan 

het licht komen. Om de ontwikkeling en de belemmeringen van recyclage van REE’s te begrijpen 

moet eerst de huidige situatie van vraag en aanbod behandeld worden. Ten slotte zullen ook de 

belangrijkste actoren op globaal niveau overlopen worden.  

In het derde hoofdstuk worden de drie belangrijkste theoretische concepten die in deze thesis 

gevolgd worden uitgelegd. Het vertrekpunt binnen dit theoretisch kader is het hierboven al 

vernoemde cradle to cradle principe (McDonough & Braungart, 2002). In dit hoofdstuk wordt er hier 

verder op ingegaan. Ook wordt hierin de hypothese gelanceerd dat een samenwerking tussen 

bedrijven een voordeel kan opleveren bij het recycleren van de REE’s.  Om samenwerking en 

netwerken te begrijpen moeten we de Evolutionaire Economische Geografie begrijpen. Dit is het 

tweede vertrekpunt dat het economische kader belicht. Waarom maken bedrijven beslissingen voor 

of tegen investeringen in recyclage? Waarom worden er clusters en netwerken opgericht? Als men 

over netwerken spreekt, moet men het ook hebben over de rol van actoren binnen het netwerk. In 

dat opzicht komt de Actor Network Theory (ANT) en de Actor Related Approach (ARA) aan bod. Dit 

alles wordt samengevoegd in een operationeel framework. Dat zal onze houvast zijn doorheen deze 

thesis.  

In hoofdstuk vier wordt het institutioneel kader behandeld. Hier wordt een overzicht gegeven van de 

wetgeving en doelstellingen van de drie betrokken overheden. De drie overheidsniveaus zijn Europa, 

België en Vlaanderen. Elk hebben ze eigen bevoegdheden en doelstellingen die in wetgeving en 

beleidsmaatregelen gegoten worden. In dit hoofdstuk wordt dus al voor een deel gekeken naar hoe 

de instituties kunnen bijdragen aan recyclage. Dit hoofdstuk zal duidelijk maken binnen welk 

institutioneel kader de betrokken actoren moeten ageren. 
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In het vijfde hoofdstuk zullen we ons focussen om een concreet en uniek voorbeeld van recyclage 

van REE’s in Vlaanderen. In dit hoofdstuk gaan we na een actoranalyse de leading actors binnen deze 

case study bespreken. Er wordt gekeken naar de geschiedenis van deze actoren om te verklaren 

waarom ze op dit moment aan recyclage doen. 

Het zesde hoofdstuk probeert een overzicht te geven van de inzameling en verwerking binnen deze 

case study. Dat gaat dan vooral over netwerken die nodig zijn om enerzijds voldoende elektronisch 

afval te verzamelen en anderzijds om de gewonnen grondstoffen weer op de markt te brengen. Zijn 

onze leading actors groot genoeg om efficiënt alle grondstoffen die in een elektronisch toestel zitten 

te recycleren, of heeft het baat bij samenwerking met andere gespecialiseerde bedrijven.  

In hoofdstuk zeven bespreken we aan hand van ons operationeel framework de huidige stand van 

zaken van het netwerk dat we in de case study besproken hebben. We analyseren de successen van 

dit netwerk, en de bottlenecks voor recyclage. Daarmee bedoelen we de hindernissen die ervoor 

zorgen dat het percentage van recyclage van zeldzame aardmetalen niet van de grond komt. In dit 

hoofdstuk proberen we ook uit te zoeken wat de belangrijkste factoren zijn die een invloed hebben 

op recyclage.  

In het achtste hoofdstuk worden ten slotte vanuit deze bevindingen antwoorden op onze 

onderzoeksvragen geformuleerd, en worden aanbevelingen geformuleerd aan industrie en 

overheden die zouden kunnen bijdragen tot een toename van recyclage. Er worden dus voorstellen 

gedaan voor een toekomstig institutioneel kader waarbinnen de recyclagemarkt volledig tot zijn 

recht komen.  
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2. Rare Earth Elements 
 

2.1 Inleiding Rare Earth Elements 
Zoals al kort aangegeven in het vorige hoofdstuk zal dit onderzoek specifiek gaan over de zeldzame 

aardmetalen. In de Engelstalige literatuur wordt deze groep vaak Rare Earth Elements (REE’s), Rare 

Earth Metals (REM) of Rare Earth Oxides (REO) genoemd. Wat de REE’s zo bijzonder maakt is dat ze 

niet voldoen aan de algemene definitie van commodities gegeven door Bain (2013). Daar wordt een 

commodity beschreven als een ongespecialiseerd bulkgoed dat door veel verschillende producenten 

uit veel verschillende landen op de markt gebracht wordt. REE’s zijn een bijzondere groep metalen 

omdat hun prijs niet alleen afhankelijk is van de wereldwijde marktvraag, maar ook door politieke 

beslissingen. De meeste metalen worden geproduceerd in mijnen verspreid over heel de wereld. Dat 

zorgt voor een vrije marktwerking waar in theorie geen prijsafspraken gemaakt kunnen worden. Heel 

anders is de situatie bij de REE’s. Met ongeveer 95% van de wereldproductie is China in staat om de 

wereldmarkt te sturen. Hiermee staat deze groep metalen helemaal bovenaan de Risk List van de 

British Geological Survey (BGS, 2012) (Fig. 2.1). Dit is een jaarlijks uitgebrachte lijst die de 

wereldwijde supply risks per element in beeld brengen in functie van het behoud van onze economie 

en levensstijl. Hierbij wordt vooral gekeken naar de abundantie van het element in de aardkorst, de 

locatie van de huidige productie en reserves en de politieke stabiliteit van die locaties. Bovenaan de 

lijst staan de elementen waarvan de wereldwijde productie geconcentreerd is binnen een klein 

aantal landen. In veel gevallen wordt het risico verergerd door een laag percentage van recyclage en 

weinig of geen vervangproducten voor deze elementen. Als men dan nog eens het economisch 

belang meerekent begrijpt men waarom de REE’s bovenaan deze lijst staan. Alleen al voor de VS 

wordt de bijdrage van REE’s aan de economie op $300 miljard per jaar geschat (Reuters, 2014)  
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Figuur 2.1 De jaarlijkse Risk List door de British Geological Survey met gegevens uit 2012. (Bron: BGS, 2012) 

 

REE’s worden door hun uitzonderlijke magnetische en elektrische eigenschappen gebruikt in vrijwel 

alle elektronische toestellen. Een REE magneet gebruikt voor een microfoon in een gsm is tot vier 

maal kleiner dan een magneet uit ijzer met dezelfde eigenschappen. Zonder REE’s zou een gsm dan 

ook een heel stuk groter zijn (Fig. 2.2). Ook in batterijen, in de luchtvaart en voor militaire 

toepassingen (zoals lasers) zijn REE’s essentieel. Ten slotte worden ze ook gebruikt in chemische 

processen als katalysator in de petroleum raffinage, als katalysator in auto uitlaten en om glas voor 
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o.a. tv schermen te polijsten (Hatch, 2011). Aangezien er weinig of geen vervangproducten zijn zal 

deze groep elementen naar alle waarschijnlijkheid een enorme toename in vraag kennen.  

 

Figuur 2.2 Deze twee figuren demonstreren het belang van REE's in elektronische toepassingen. De lijst met afkortingen 
vindt men in tabel 2.1. Bron: rareelementresources.com 

 

2.2 Chemische eigenschappen 
Scheikundig gezien bestaan de zeldzame aardmetalen uit een groep van 15 gelijkaardige (op vlak van 

chemische eigenschappen) elementen met atoomnummer 57 tot 71 op de Tabel van Mendeljev. 

Deze groep wordt de lanthaniden genoemd, naar het element lanthaan, het eerste element in deze 

reeks. Hierbij worden ook nog het element scandium, met  atoomnummer 21, en yttrium, 

atoomnummer 39, gerekend. Deze laatste twee elementen horen niet tot de lanthaniden maar 

worden algemeen tot de zeldzame aarden gerekend omdat ze gewoonlijk in de zelfde ertslichamen 

voorkomen, en omdat ze chemisch gelijkaardige eigenschappen hebben. Soms vindt men in de 

wetenschappelijke literatuur de termen HREE en LREE. Hiermee wordt een indeling gemaakt tussen 

de zwaardere (Heavy Rare Earth Elements) en lichtere (Light Rare Earth Elements) zeldzame aarden. 

De LREE’s, ook wel gekend als de cerium groep, bestaan uit Sc, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd. De 

HREE’s, of de yttrium groep, bestaat uit de elementen Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb en Lu (Tabel 2.1). 

Deze indeling slaat op de dichtheid, en heeft vooral implicaties op vlak van geologisch gedrag. Men 

zal zien dat de elementen binnen een groep vaker in eenzelfde ertslichaam voorkomen.  
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atoomnummer afkorting naam 

21 Sc scandium 

39 Y yttrium 

57 La lanthaan 

58 Ce cerium 

59 Pr praseodymium 

60 Nd neodymium 

61 Pm promethium 

62 Sm samarium 

63 Eu europium 

64 Gd gadolinium 

65 Tb terbium 

66 Dy dysprosium 

67 Ho holmium 

68 Er erbium 

69 Tm thulium 

70 Yb ytterbium 

71 Lu lutetium 
 

Tabel 2.1 Lijst met alle elementen binnen de groep van de REE’s, met atoomnummer en symbool. De HREE’s zijn in het 
blauw ingekleurd, in het groen zijn de LREE’s aangeduid. 

Binnen de groep van de REE’s zijn er elementen waarvan de supply in de komende jaren minder kan 

gegarandeerd worden dan andere. Deze groep wordt dan ook de Critical Rare Earth Elements 

genoemd (Hatch, 2011). Op basis van de verwachte supply risk in de toekomst zijn de meest kritische 

zeldzame aarden achtereenvolgens Dy, Y, Tb, Eu en Nd, omdat ze het meest gebruikt worden in 

industriële toepassingen en/of omdat ze zeldzamer zijn. In de natuur is het zo dat de abundantie 

afneemt met toenemend atoomnummer.  Ook geldt er dat elementen met een even atoomnummer 

meer voorkomen in de natuur omdat ze algemeen stabieler zijn dan elementen met een oneven 

atoomnummer1 (Michaelian & Manuel, 2011). Dit is de Oddo-Harkins wet.  Als we dit vergelijken met 

de top 5 van meest kritische zeldzame aarden zien we dat inderdaad Y, Tb en Eu oneven 

atoomnummers hebben. Dy en Nd hebben echter een even atoomnummer. Hier speelt een ander 

fenomeen. Door doorgedreven onderzoek naar chemische en fysische eigenschappen wordt er 

steeds meer gebruik gemaakt van specifieke elementen in productieprocessen, in plaats van 

legeringen van verschillende REE’s. Het komt dus voor dat in een ertslichaam bepaalde elementen in 

grote concentraties voorkomen, terwijl de marktvraag groter is voor elementen die minder abundant 

zijn. Dit noemt men het balance problem (Binnemans et al., 2013).  De grootste vraag aan de kant 

van de LREE’s komt op dit moment uit de magneetproductie, waar neodymium gebruikt wordt in 

NdFeB magneten. Zo werd er in 2011 25.000 ton Nd gebruikt. Bij de HREE’s is dysprosium de meest 

                                                             
1 Een belangrijke uitzondering hierop is waterstof (H), het meest voorkomende element in het universum. 
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benodigde. Dit element wordt gebruikt om de hierboven genoemde magneten temperatuurresistent 

te maken. In totaal werd er in 2011 1.600 ton Dy verbruikt. Beide elementen zijn niet de meest 

voorkomende elementen in een gemiddeld REE ertslichaam, en dat zorgt dat ze in de top 5 staan.  

Om de vraag te kunnen beantwoorden is de meest voor de hand liggende oplossing om meer erts te 

ontginnen, maar dat brengt duwt de prijs van de REE’s de hoogte in. Dat is ook niet eeuwig vol te 

houden want op een gegeven moment zijn de voorraden op of onbetaalbaar. Op middellange termijn 

moet er dus iets veranderen. Binnemans et al. (2013) willen de toepassingen van minder kritische 

REE’s stimuleren om de balans meer in evenwicht te brengen. Ook moet de recyclage van specifiek 

de kritische REE’s op gang komen. Dit zorgt ervoor dat er minder erts moet ontgonnen worden om 

aan de noden te voldoen. De auteurs waarschuwen echter dat recyclage alleen het probleem niet zal 

oplossen. Er moeten alternatieven gezocht worden die het verbruik van REE’s kan verminderen. Zo 

denkt men dat op termijn NiMH batterijen uit elektrische auto’s, die veel lanthaan bevatten, 

vervangen zullen worden door Li-ion batterijen, die veel minder REE’s bevatten. De auteurs behoren 

tot het onderzoeksplatform RARE³ van de KU Leuven (zie hoofdstuk 5).     

2.3 Geologische eigenschappen 
Het bijvoegelijk naamwoord “zeldzame” is een beetje misleidend, omdat zelf de meest zeldzame 

REE’s, thulium en lutetium, 200x meer voorkomt in de aardkorst dan bijvoorbeeld goud. cerium, de 

meest voorkomende REE, is met 68 parts per million het 25ste meest voorkomende element in de 

aardkorst, vergelijkbaar met koper. Ze zijn op alle cratons ter wereld te vinden, met mijnen in heel 

Noord- en Zuid-Amerika, Zuidelijk Afrika, Indië, Australië en uiteraard in China en Mongolië. 

Zeldzaam zijn ze dus niet, maar de reserves zijn schaars omdat ze nergens in grote concentraties 

voorkomen (Haxel et al., 2006). Het is dus vaak heel kostelijk om REE’s op te graven. De grootste 

reserves, hoofdzakelijk LREE’s, vindt men aan de Chinees- Mongolische grens in het Bayan Obo 

mining district, dat verantwoordelijk is voor ongeveer 45% van de wereldproductie. Het is tevens ook 

de grootste thorium (Th)- en niobium (Nb) afzetting, en een van de belangrijkste ijzerafzettingen van 

China. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vooral op deze mijn veel geologisch onderzoek gebeurt. 

Uit dit onderzoek blijkt dat dit ertslichaam ontstaan is door hydrothermale vloeistoffen, rijk aan Fe en 

Mg, die met een carbonatietmagma gereageerd hebben. Hierdoor werden REE’s, Nb en Th aan het 

magmalichaam onttrokken en langs breuken richting het aardoppervlak getransporteerd. Dit alles 

gebeurde in de setting van de sluiting van de Paleo-Aziatische Oceaan, in verschillende fases tussen 

750 Ma en 380 Ma geleden (Ling et al., 2013). In andere mijnen worden gelijkaardige 

ontstaanswijzen vastgesteld. Het ertslichaam in de Mountain Pass mijn (zie verder) blijkt 

bijvoorbeeld ook uit een carbonatiet intrusie in een gneisslichaam (metamorf gesteente) met een 

ouderdom van ongeveer 1,4 Ga (miljard jaar) (DeWitt et al., 1987; in Castor, 2008).   
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2.4 Geschiedenis van de Rare Earth Elements 
REE’s worden in de Verenigde Staten al sinds 1885 ontgonnen (Castor, 2008), al waren Indië en 

Brazilië tot 1948 de grootste producenten. In de jaren ’50 van de vorige eeuw nam Zuid Afrika deze 

rol over. In dezelfde periode slaagden wetenschappers erin om deze elementen te scheiden met 

behulp van ion-exchange chromatography. Sindsdien kunnen chemici werken met zuivere zeldzame 

aarden in belangrijke hoeveelheden. Ondanks deze doorbraak begon de mijnbouw van REE’s pas 

echt met de opening van de Mountain Pass mine in het zuiden van Californië in 1952. In de jaren ’60 

nam de productie sterk toe door de toenemende vraag naar kleurentelevisies. Hiervoor was de REE 

europium nodig. Tussen 1965 en 1995 was de Mountain Pass mijn de grootste leverancier van REE’s 

in de wereld. Daarna nam de productie af door de concurrentie met de opkomende Chinese import 

vanaf de jaren ’90 (Castor, 2008). De prijs van de Chinese REE’s lag veel lager, hoofdzakelijk door 

twee factoren. Hierboven werd al vermeld dat REE’s geassocieerd worden met onder andere 

thorium, maar ook met uranium en andere radioactieve elementen. De mijnen waar  REE’s 

opgegraven worden zijn dan ook gekenmerkt door een verhoogde radioactiviteit. In China ligt de 

loonkost en de veiligheidsvoorschriften voor mijnwerkers veel lager dan in bijvoorbeeld de Verenigde 

Staten. Zo zakte de wereldprijs per ton van $11,700 naar $7,430 tussen 1992 en 1996. Dat zorgde 

ervoor dat veel mijnen niet meer winstgevend konden draaien en moesten sluiten. De tweede factor 

die een belangrijke rol speelt is het  milieuaspect. In tegenstelling tot de meeste ertsmetalen komen 

de zeldzame aardmetalen nergens ter wereld in grote concentraties voor. Men moet dus enorme 

volumes weggraven voor men economisch rendabele mijnbouw kan bedrijven, en de ertslichamen 

bevatten zoals gezegd ook belangrijke concentraties aan thorium en uranium. Volgens de Chinese 

Society of Rare Earths wordt er in de Bayan Obo mijn per ton REE 9600 tot 12000 kubieke meter 

waste gasses (onder andere zwaveldioxide, zwavelzuur, waterstoffluoride en fijn stof), 750 kubieke 

meter afvalwater en 1 ton radioactief residu geproduceerd (The Cutting Edge, 2010). Door de hogere 

productieprijs en enkele ecologische problemen, waaronder verschillende lekken van radioactief 

afvalwater (The Atlantic, 2009), werd de Mountain Pass Rare Earth Separation plant in 1998 gesloten, 

en stopte de mijnbouwactiviteit volledig in 2002 (Castor, 2008).  Op politiek vlak kwam het de 

westerse wereld ook goed uit dat de vervuilende processen naar China verschoven werd, zeker 

omdat men zich geen zorgen maakte over toeleveringsproblemen omdat de reserves wereldwijd 

voldoende groot geschat werden om de vraag naar REE’s nog tot ver in de 21ste eeuw te kunnen 

garanderen (Castor, 2008). In 2009 kondigde China echter aan de export in de periode 2010 - 2015 te 

beperken tot 35.000 ton per jaar. In de voorbije jaren heeft China deze quota nog meermaals 

gereduceerd. China geeft aan dat het deze maatregelen enerzijds neemt om  zijn reserves te 

beschermen tegen overproductie en anderzijds om ecologische redenen. Andere landen denken 

echter dat China probeert om meer hightech producenten aan te trekken, en om zijn positie als 
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belangrijke wereldmacht te verstevigen. Daarom hebben Japan, de Verenigde Staten en de Europese 

Unie in 2012 een gezamenlijke klacht ingediend bij de World Trade Organisation (WTO) wegens 

oneerlijke handel, die de industrie van de betrokken partijen veel schade toebrengt. Voor Europa 

alleen wordt die in de miljarden euro’s geschat door het gebrek aan alternatieven (Reuters, 2012). 

Enkele weken geleden heeft de WTO zich in eerste aanleg in het voordeel van Japan, de VS en de EU 

uitgesproken (Reuters, 2014). 

2.5 Maatschappelijke impact 

2.5.1 Sociaal 

Ook bij REE’s komen dezelfde drie belangrijke aspecten naar boven, namelijk het sociale, het 

economische en het politieke. In onze maatschappij zijn REE’s van cruciaal belang, en dit belang 

neemt almaar toe. Door de bijzondere magnetische eigenschappen zijn ze onontbeerlijk voor 

elektronische toepassingen. Zo kan er geen smartphone gemaakt worden zonder een aanzienlijke 

hoeveelheid REE’s. Maar niet enkel voor elektronische snufjes zijn ze zo belangrijk, ook windturbines, 

zonnepanelen en elektrische auto’s kunnen niet zonder REE’s gemaakt worden. De motor van een 

Toyota Prius heeft ongeveer 1 kg neodymium nodig in de vorm van permanente magneten, en in de 

batterij van dit soort auto zit er tussen 10 en 15 kg lanthaan. Een windmolen van 3,5 MW bevat om 

en bij de 600 kg REE’s, vooral in de vorm van neodymium en dysprosium magneten. Indirect bepalen 

deze aardmetalen dus het toekomstige energielandschap, wanneer er van fossiele brandstoffen op 

hernieuwbare energie wordt overgestapt. Het is dan ook ironisch dat juist de metalen die nodig zijn 

voor een schoner klimaat zelf een grote ecologische kost hebben. De onlangs weer geopende 

Mountain Pass mijn heeft een kostprijs van minstens $2.4 miljoen per jaar in milieubeschermende 

maatregelen, iets wat de Chinese concurrenten niet moeten betalen (The Atlantic, 2009). De auteur 

vraagt zich dan ook af of ondernemers bereid zullen zijn om een meerprijs te betalen voor 

“milieuvriendelijke” REE’s. Dit kan men vergelijken met een meerprijs die men al dan niet bereid is te 

betalen voor eieren uit vrije uitloop. Volgens de CEO van Molycorp, het bedrijf achter de Mountain 

Pass mijn zijn er inderdaad oude klanten uit de VS en Japan die hiervoor garanties gegeven hebben, 

al heeft dat natuurlijk niet enkel met het ecologische aspect te maken maar ook met 

leveringszekerheid. Uit sociaal oogpunt is het duidelijk dat recyclage een belangrijke bijdrage zou 

kunnen leveren om de jaarlijkse ecologische kost van REE’s te laten dalen.  

2.5.2 Economisch 

De prijs per ton REE’s is net als alle grondstoffen gebonden aan het spel van vraag en aanbod. 

Aangezien REE’s vooral belangrijk zijn in elektrische toestellen neemt ook de vraag sinds midden 20ste 

eeuw alsmaar toe. De eerste echt belangrijke toepassing was de kleurentelevisie die europium 

benodigde, maar de vraag nam pas echt explosief toe toen gsm’s, laptop’s en dergelijke op de markt 
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begonnen te komen. Met de toename in vraag kwam er in de jaren ’90 plots een grote hoeveelheid 

goedkopere REE’s uit China op de markt. Dit deed de marktprijs dramatisch dalen. In de jaren 2000 

nam de vraag door de exponentiele groei van REE toepassingen heel erg toe, terwijl het aanbod deze 

niet meer kan volgen. Cijfers uit 2010 tonen een kloof tussen vraag (136.000 ton) en aanbod 

(133.600 ton) op wereldniveau aan (Humpries, 2013). Sinds eind 2012 ziet men echter een heel 

sterke prijsdaling door de alternatieve bronnen van REE’s die plots op de markt komen (zie volgende 

paragraaf). De prijs van de individuele elementoxides is op een jaar tijd 2 tot 6x kleiner geworden 

(Fig. 2.3) 

 

Figuur 2.3 Prijzen van enkele REE's tussen september 2012 en september 2013 op de wereldmarkt (links) en op de 
Chinese markt (rechts). (Bron: Lynas, 2013) 

 

2.5.3 Politiek 

Door de grote en toenemende economische belangen en het gebruik in de nieuwste generatie van 

militaire toepassingen zijn REE’s ook een niet te onderschatten onderdeel van (geo)- politieke 

strategieën. De oud-president van China Deng Xiaoping erkende in 1992 al het belang van REE’s, toen 

hij de bekende uitspraak “The Middle East has oil, China has rare earth” deed (Asia Times, 2012).  

Men zou denken dat dit besef in de Verenigde Staten pas veel later gekomen is. Tot 15 jaar geleden 

waren de VS nog volledig zelfvoorzienend in zijn vraag naar REE’s, maar toen besloot men zijn mijnen 

te sluiten en de strategische reserves af te bouwen door de veel goedkopere invoer van Chinese 

REE’s. Het is hierdoor 100% afhankelijk van import van REE’s. Op die manier is er een monopolie aan 

Chinese kant ontstaan, wat ervoor zorgt dat China politieke druk op andere landen kan zetten. In 

2010 heeft China beslist om de uitvoer van REE’s naar Japan te blokkeren na een verschillende 

incidenten tussen de beide landen, onder meer na een aanvaring tussen een Chinees visserschip en 

een schip van de Japanse kustwacht in de wateren van de door beide landen geclaimde Senkaku 

eilanden (Asia Times, 2010). Dat was een heel bewuste keuze omdat Japan door zijn grote hightech 

sector een heel grote vraag naar REE’s heeft, maar geen reserves. Het gevolg was dat Japan de 
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Chinese kapitein van het vissersschip moest vrijlaten, wat in China als diplomatieke overwinning 

gevierd werd, en in Japan als nederlaag aangevoeld werd. Het bewijst nog maar eens de macht die 

staten met toegang tot cruciale grondstoffen hebben, zoals in hoofdstuk 1 al eens aangehaald. De 

beperking van de export heeft zich ondertussen uitgebreid naar de rest van de wereld, wat ervoor 

zorgt dat veel hightech bedrijven zich in China gaan vestigen (Burnett, 2012). De export van 

eindproducten is natuurlijk economisch veel interessanter dan het exporteren van ruwe 

grondstoffen, en het creëert heel veel jobs in China. Op politiek vlak zorgt dit ook voor wake up effect 

bij landen die netto importeur zijn dat ze op zoek moeten gaan naar alternatieve bronnen en hun 

strategische reserves terug beginnen op te bouwen. Zo heeft Japan akkoorden afgesloten met Indië 

en vooral Vietnam om de toevoer te garanderen (BBC, 2010). De Australische mijnen voeren hun 

productie op, in het bijzonder in het Mount Weld project en het Nolans project. Voor de verwerking 

van de ertsen heeft Lynas echter een grote fabriek in Maleisië gebouwd om de hogere milieunormen 

in Australië te vermijden. Ook de Verenigde Staten en Canada gaan mijnen (her)openen. In Canada 

zou het Hoidas Lake project eenmaal op volle productie 10% van de Noord-Amerikaanse vraag 

kunnen voorzien. In de VS gaat het vooral om de hierboven al vernoemde Mountain Pass mijn. 

MolyCorp Minerals LLC, de eigenaar van de mijn heeft in augustus 2012 aangekondigd dat het zijn 

activiteiten opnieuw opstart. Voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen moet het wel grote 

investeringen maken in milieuvoorzorgen (geschat op $2,4 miljoen per jaar). Er zit in de mijnbouw 

echter een lange tijd tussen de planning van een nieuwe mijn en de productie. Eerst moet er een 

grondige exploratie gebeuren die jaren in beslag kan nemen. Ook het krijgen van vergunningen en 

het investeren in infrastructuur kan jaren duren. Er is dus een significante lag time tussen het 

erkennen van het probleem en het oplossen ervan. De bekende industry analyst Jack Lifton heeft de 

regering opgeroepen om het recycleren van strategisch belangrijke mineralen onder mandaat te 

stellen, om de Amerikaanse industrie voor supply shocks te beschermen (The Atlantic, 2009). De 

USGS stelt in zijn Scientific Investigations Report van 2011 dat er op dit moment heel weinig aan 

recyclage gedaan wordt (Goonan, 2011). Volgens de auteur gaat dit op korte termijn enkel 

veranderen als er ofwel vanuit de verschillende overheden druk gezet wordt, of als er  een plotse 

prijsstijging van de gemijnde REE’s zou optreden. Een studie van The Greens, de groene fractie in het 

Europees parlement, bevestigt deze bevindingen. Veel REE’s verdwijnen in een algemene 

metaalsmelt bij recyclage (Schüler et al., 2011). 

2.6. Wereldspelers 

2.6.1 Grootste producenten in China 

De belangrijkste actor in het verhaal van de REE’s is natuurlijk de Chinese overheid. De belangrijkste 

spelers op de Chinese markt zijn allemaal in eigendom van de staat. In het noorden van China is 
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Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Company het grootste bedrijf. Een dochteronderneming, HEFA Rare 

Earth Canada Co. Ltd. is de buitenlandse verdeler van hun REE’s. In het zuiden is dat China Minmetals 

Cooperation. Daarnaast zijn ook Aluminum Corporation of China Limited en China Non-Ferrous Metal 

Mining grote namen.  

2.6.2. Grootste producenten buiten China 

Molycorp is van de belangrijkste producenten van REE’s. Het in Colorado gevestigde bedrijf is zowel 

actief in de mijnbouw als de productie van zeldzame aarden. De enige actieve mijn is de Mountain 

Pass mijn die sinds 2012 weer actief is. Belangrijker zijn de productiefaciliteiten en de research & 

development sites die over de hele wereld verspreid zijn. Ze leveren onder andere aan de Japanse 

general trading companies Mitsubishi Corporation en Sumitomo Corporation, en aan de Amerikaanse 

katalysatorproducent W.R. Grace & Co.  Uit het jaarrapport 2012 blijkt dat Molycorp investeert in de 

recyclage van rhenium, gallium en indium (elementen die ook op de BGS Risk List staan, Fig. 2.1), 

maar voorlopig nog niet in de recyclage van REE’s (Molycorp, 2012)  

Lynas Corporation is een Australische mijnbouwgroep gespecialiseerd in REE’s. Ze zijn de eigenaar 

van een van de grootste en zuiverste ertslichamen ter wereld, de Australische Mount Weld mijn. Het 

geproduceerde erts wordt naar Maleisië getransporteerd waar het in de Lynas Advanced Materials 

Plant behandeld wordt. In 2009 probeerde de hierboven vermelde China Non-Ferrous Metal Mining 

Group met een bod van $252 miljoen een meerderheidsaandeel in Lynas te kopen, maar deze 

transactie werd door het Australische Foreign Investment Review Board tegengehouden (Sydney 

Morning Herald, 2011). Men vreesde dat dit de toevoer voor niet-Chinese klanten in gevaar zou 

brengen. Ook bij Lynas wordt er nog geen vermelding gemaakt over plannen om te investeren in 

recyclage (Lynas, 2013) 

Great Western Minerals Group (GWMP) is een Canadese speler die voorlopig vooral actief is in de 

Zuid-Afrikaanse Steenkampskraal mijn. Deze mijn wordt uitgebaat door het dochterbedrijf Rare Earth 

Extraction Co. Limited (Rareco). Het marktaandeel van GWMP zou heel erg kunnen stijgen als de 

productie van de Hoidas Lake site van start kan gaan. Dit project zit in de exploratiefase en zou op 

termijn 10% van de Amerikaanse markt kunnen voorzien.  

Een andere grote Canadese mijnbouwgroep is Avalon Rare Metals Inc. Deze groep is actief op 

verschillende sites in Canada en één in de Verenigde Staten. De belangrijkste mijn is de Nechalacho 

mijn in Thor Lake, Canada. Het project is nog in de exploratiefase, maar het heeft het potentieel om 

de grootste bron van REE’s te worden buiten China.  
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Figuur 2.4 De belangrijkste REE mijnen buiten China op alfabetische volgorde volgens Technology Metals Research, 
gegevens uit 2011. In de rechter kolom staat de producent met beursnotering. (Bron: Hatch, 2011) 

2.7 Toekomstvoorspellingen 
Het voorspellen van zowel de vraag als het aanbod van REE’s is een heel moeilijke opgave. Aan de 

kant van de vraag zal er zeker een belangrijke toename optreden. Mensen zijn in de laatste paar 

decennia steeds meer afhankelijk geworden van elektronische toepassingen, en deze trend zal zich 

ook naar de toekomst toe doorzetten. Ook gaat de maatschappij zijn energiehonger steeds meer uit 

hernieuwbare bronnen halen, waar REE’s een belangrijk onderdeel van uitmaken. Ten slotte neemt 

ook de wereldbevolking steeds toe (de voorspellingen van de Verenigde Naties spreken over 9,6 

miljard mensen in 2050; United Nations, 2012), maar in tegenstelling tot de basismetalen is de vraag 

naar REE’s veel minder direct gerelateerd aan de totale wereldbevolking. Een belangrijkere factor is 

de economische ontwikkeling en de toegang tot elektriciteit en elektronische apparaten, een 

parameter die veel moeilijker te voorspellen valt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
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voorspellingen naar de groei in vraag naar REE’s sterk uiteenlopend zijn. De totale vraag naar REE’s 

zou de komende 25 jaar tussen 5 en 9% kunnen toenemen (Alonso et al., 2012). Als we naar aparte 

REE’s kijken zouden vooral neodymium, dysprosium, praseodymium en samarium, tegenwoordig 

gebruikt in zeer lichte permanente magneten, zeer sterk toenemen. Alonso et al. (2012) spreken over 

toenames van 700% tot 2600% als het huidige gebruik in de automobielsector en windenergie 

toepassingen representatief zijn voor de toekomstige noden. De sterke uiteenlopende scenario’s 

worden gedemonstreerd in Fig. 2.5. Deze scenario’s houden geen rekening met revolutionaire 

doorbraken in efficiëntie in de productie of in het vinden van alternatieven voor REE’s. 

 

Figuur 2.5 Verschillende groeiscenarios voor de toename in vraag van dysprosium, die vooral zal afhangen van het 
gebruik in de elektrische automobielsector en windenergie. (Bron Alonso et al, 2012). 
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Ook aan de kant van het aanbod zijn de voorspellingen zeer uiteenlopend. Uit de vorige 

hoofdstukken bleek al dat de belangrijkste factor in de komende jaren de beleidsvoering in China zal 

zijn. Op korte termijn (5-7 jaar) denkt men dat het aanbod (op dit moment ongeveer 113.000 ton 

REO’s per jaar) de vraag relatief goed kan volgen, met een verschil van minder dan 1% tussen de 

twee. Op langere termijn zal door de toenemende vraag de productie ook zeer sterk moeten 

toenemen. Veel zal afhangen van de hierboven vermelde projecten om REE’s buiten China te 

ontginnen. Veel projecten zijn nog in de exploratiefase en lopen achter op schema, maar op 

middellange termijn zou dit een toename van het aanbod kunnen betekenen. Dan nog dreigt er een 

moment te komen waarop de reserves op zijn, of dat de reserves technisch of economisch niet meer 

ontgonnen kunnen worden. Denk hierbij aan de potentiele reserves in mangaan nodules op de 

bodem van vooral de Stille Oceaan. Het is daarom des te verbazender dat er nog steeds maar 1% van 

de gebruikte REE’s gerecycleerd wordt en dat de grootste massa verdwijnt in algemene smelten of 

op stortplaatsen.  
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3. Theoretisch kader 
 

In het vorige hoofdstuk is de huidige problematiek van zeldzame aarden op de samenleving 

uiteengezet vanuit de drie standpunten die de rode draad vormen in deze thesis. We hebben de 

sociale, economische en politieke implicaties van REE’s bekeken. Natuurlijk zijn deze drie concepten 

met elkaar verweven, maar ze dragen elk hun eigen, essentiële hoeveelheid informatie . Om deze 

informatie echt te kunnen analyseren moet men de theoretische concepten erachter begrijpen. In dit 

hoofdstuk worden achtereenvolgens de theoretische concepten van de sociale, economische en 

politieke standpunten uitgelegd. 

3.1 Cradle to Cradle 
De basis van de sociale analyse is het Cradle to Cradle (C2C) principe van McDonough & Braungart 

(2002). De centrale gedachtegang is dat men af moet van het cradle to grave idee, of met andere 

woorden dat een grondstof maar één levenscyclus zou moeten kennen. Het principe is gebaseerd op 

de biologische kringloop, waarbij ieder afvalproduct (een dood organisme) de voedingsstof is van een 

volgend organisme. Om dit in een heel eenvoudig voorbeeld te geven kunnen we naar een bos 

kijken. De vruchten van een boom zijn de voedingsbron voor een vogel. Deze vogel zal op zijn beurt 

de voedingsbron zijn voor een carnivoor, zoals een kat. Ook deze kat zal op een gegeven moment 

overlijden en afgebroken worden door insecten en schimmels. Deze schimmels voegen nutriënten 

toe aan de bodem en zorgen op die manier voor de voedingsstoffen van de oorspronkelijke boom. 

Een ander voorbeeld is de CO2 die dieren en mensen uitstoten, deze wordt door planten in 

fotosynthese gebruikt om suikers aan te maken, die uiteindelijk weer de voedingsbodem voor dier en 

mens zijn.  Deze kringlopen hebben  twee essentieel kenmerken. Ten eerste is het duidelijk dat er 

geen eindproducten zijn (McDonough en Braungart gebruiken het motto “Waste equals food”). Ten 

tweede kan men vaststellen dat er geen kwaliteitsverlies is tussen de verschillende herhalingen. Deze 

stap wordt vaak uit het oog verloren maar is nodig om een kringloop in stand te houden. Dat is de 

kern van het principe dat de auteurs willen toepassen op het gedrag van mensen. Vooral sinds de 

industriële revolutie ontneemt de mens materialen van de aardkorst en bewerkt hij deze in een vorm 

die niet zomaar op een onschadelijke manier aan de biosfeer teruggegeven kan worden. Daarom 

stellen de auteurs een denkwijze met twee voedingsstromen voor, respectievelijk de biologische en 

de technische voedingstoffen (Fig. 3.1). Deze laatste groep is de voedingsbron van de technosfeer, 

het equivalent van de biosfeer voor industriële processen. Onder de technische voedingsstoffen 

vallen alle biologisch niet-afbreekbare materialen zoals plastics en metalen, en dus ook REE’s. 

McDonough en Braungart stellen echter vast dat deze voedselstromingen in de industriële wereld 

vaak genegeerd worden. Deze manier van denken is vooral sedert de Tweede Wereldoorlog 
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opgekomen toen de industrie erin slaagde om goedkoper grondstoffen en synthetische producten op 

de markt te brengen dan de kost om de materialen in te zamelen, te transporteren en te recycleren. 

Belangrijk hierbij is de opkomst van de globalisatie. Door op grotere schaal te kunnen produceren 

kosten gebruikstoestellen tegenwoorden amper nog iets. Als voorbeeld geven ze een broodrooster. 

Als het broodrooster stuk is gaat niemand het laten herstellen, want de reparatiekosten zullen al snel 

een veelvoud van de originele waarde van het toestel kosten. Veel mensen zullen zelf de moeite niet 

doen om het naar een inzamelpunt te brengen. Op die manier is een wegwerpproduct in onze 

maatschappij de norm geworden. Bedrijven weten dit ook en doen de moeite niet om hun product 

op een manier te ontwerpen dat het  volledig zou kunnen gerecycleerd worden. Een product heeft 

met andere woorden na één levenscyclus zijn einde bereikt. In de Engelstalige literatuur wordt dit 

ook wel from cradle to grave genoemd. Het dumpen van afgedankte producten is nadelig zowel voor 

de biologische als technische voedselstromen. Lang de ene kant neemt men nutriënten weg uit de 

technische voedselketen, en langs de andere kant bevatten veel gedumpte producten giftige of 

carcinogene producten die natuur vervuilen en de biologische voedselstromen onderbreken.    

Op menselijke tijdschaal kunnen we de aardkorst vereenvoudigen naar een gesloten systeem. Wat 

we eruit halen wordt met andere woorden niet aangevuld. Als we de cycli van de voedselstromen 

onderbreken, zowel de biologische als de technische, zullen we vroeg of laat een punt bereiken waar 

alles op is. Dat geldt voor alles van aardolie, over REE’s tot het leven op deze planeet op zich. De 

enige manier om dat te voorkomen is om producten voorbij hun end-of-life punt te trekken en ze 

opnieuw te gebruiken in een nieuwe levenscyclus. Afgedankte producten moeten in een van de twee 

voedselstromen terecht komen. Biologisch afbreekbare producten worden voedsel in de biosfeer. 

Niet afbreekbare producten, zoals REE’s, moeten terechtkomen in een gesloten kringloop van 

technische nutriënten. Het is dan ook belangrijk dat deze kringlopen zo goed mogelijk van elkaar 

gescheiden worden, zodat potentieel giftige stoffen niet in de voedselketen terecht komen. De 

eerste stap die hiervoor gezet moet worden ligt in de ontwikkeling van producten. Producenten 

moeten ervoor zorgen dat een product, of dat nu een krant of een GSM is, zo ontworpen wordt dat 

ieder onderdeel hiervan op een efficiënte manier kan hergebruikt worden. De netto kost van dat 

product zou dus theoretisch nul moeten zijn. Dit wordt in mijn ogen perfect samengevat in de 

volgende zin. 

 “To eliminate the concept of waste means to design things – products, packaging and systems – from 

the very beginning on the understanding that waste does not exist.”  (McDonough & Braungart, 2002; 

pag. 104) 
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Figuur 3.1 Kringloopeconomie met gescheiden biosfeer en technosfeer. Bron Ellen MacArthur Foundation, 2013. 

Vanwege het onderwerp van deze masterthesis (recyclage van REE’s) zal de focus vanaf hier liggen 

op de technosfeer, of het “technisch metabolisme”. Er zijn verschillende vormen van recycling. Om 

dit met een voorbeeld te illustreren: Een autoband kan gerecycleerd worden door er een bloempot 

van te maken. Dit zou men downcycling kunnen noemen. Een autoband bevat echter veel 

waardevolle grondstoffen (rubber, verschillende metalen, synthetische kunstvezel) waarvan er een 

nieuwe autoband of een ander gebruiksproduct van kan gemaakt worden. Wat we zouden moeten 

bereiken is dat technische nutriënten geupcycled worden. Dat wil zeggen dat de gerecycleerde 

grondstof zijn hoge kwaliteit en zuiverheid behoudt, en in nieuwe hoge-kwaliteit producten gebruikt 

worden. Bij het slopen van een auto worden verschillende soorten staal (bijvoorbeeld afkomstig van  

de plooibare kreukelzone en van het rigide koetswerk), samen met nog andere metalen en 

kunststoffen, als één geheel hersmolten. Het resulterende staal is van inferieure kwaliteit en kan 

zeker niet meer gebruikt worden om nieuwe koetswerken te maken. Ook dit is een vorm van 

downcycling. Wat er dus moet gebeuren is dat deze auto zo geassembleerd wordt dat de 

verschillende onderdelen uiteindelijk gemakkelijk gescheiden kunnen worden. Aangezien dit moeilijk 

in de praktijk om te zetten is stellen de auteurs een verandering van denkwijze voor, de product of 

service. In plaats van het kopen van bijvoorbeeld een tv of een auto, die beiden gemaakt zijn uit 
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materialen waar de consument naderhand geen gebruik meer van zal maken, zou men in hun 

concept een service moeten kunnen kopen. Dat is dan een bepaald aantal uur dat er naar tv gekeken 

wordt of een bepaald aantal kilometer dat met de auto afgelegd wordt. Na deze periode neemt de 

producent het toestel terug, haalt het uit elkaar en gebruikt de onderdelen als grondstof van een 

nieuwe editie. Dat zou voor beide partijen een voordeel opleveren. Nadat een toestel het begeven 

heeft of het na tien jaar volledig verouderd is, is het voor de klant een last in plaats van een genot. In 

dit concept krijgt de klant om de paar jaar een nieuwere editie van zijn toestel. De klant kan zo altijd 

up to date  zijn met de nieuwste hypes zonder het milieu onnodig te belasten. Tegelijk krijgt de 

producent de grondstoffen waarvoor hij betaald heeft bijna gratis terug. Het zorgt voor een 

gegarandeerde toevoer van technische nutriënten, waardoor het niet meer nodig is om nieuwe 

grondstoffen te mijnen. Opnieuw is de bepalende factor in dit product of service dat producten 

ontworpen worden om gemakkelijk afgebroken te kunnen worden.      

Deze denkwijze werd eerst opgepikt door organisaties en wetenschappers die ecologisch en 

milieubeschermend denken. Door de enorme stijging in grondstofprijzen in het afgelopen decennium 

(Fig. 1.1) heeft deze theorie echter ook op economisch vlak waarde gekregen. Het succes van het 

concept cradle to cradle hangt echter af van hoe men de theorie in de praktijk kan omzetten. Hoe 

kunnen we nu dit concept aan de realiteit koppelen? Er een belangrijke taak bij de instituties. De 

Europese Unie wil hierbij een voortrekkersrol spelen, en heeft al in 2002 een belangrijke stap gezet 

met de Richtlijn 2002/96/EG (Europese Commissie, 2002). Het gaat hier zowel om gescheiden 

inzameling van afval als een producentenverantwoordelijkheid bij het ontwerp van producten. Hier 

wordt op verder gegaan in een volgende richtlijn (2012/19/EG) waar specifiek naar productontwerp 

verwezen wordt (Europese Commissie, 2012). In Art. 12 van de richtlijn wordt dit gedefinieerd als “... 

bij het ontwerp en de productie van EEA [moet] ten volle rekening wordt gehouden met reparatie, de 

mogelijkheid tot verbetering, hergebruik, demontage en recycling daarvan en dat deze aspecten 

worden vergemakkelijkt”. Het zegt dat lidstaten samenwerking tussen producenten en 

recycleerbedrijven moeten stimuleren. Het gaat hierbij vooral op productontwerpen die zo gemaakt 

zijn dat ontmanteling en hergebruik van onderdelen zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Het ontwerp 

of het productieproces mag het hergebruik van AEEA dus niet in de weg staan. Men zou hiervan 

kunnen zeggen dat de Europese Commissie het C2C-principe in wetteksten giet. 

De verantwoordelijkheid voor het implementeren van C2C ligt echter niet volledig bij de instituties. 

Ook de industrie moet zich hiernaar ontwikkelen. De Europese richtlijn raakt hierbij al een cruciaal 

element aan. Deze ontwikkeling kan enkel doorgaan als er samenwerking is tussen producenten, 

inzamelaars en recycleerders. Een recente studie van Lu et al. (2014) toont aan dat een coöperatie 

tussen verschillende recycleerbedrijven tot een  winstmaximalisatie kan leiden. Vooral maar niet 



35 
 

uitsluitend in ontwikkelingslanden bestaat de recyclagemarkt uit kleine inefficiënte bedrijfjes. Dat 

gaat meestal gebaseerd met zeer zware pollutie. Zo is de stad Guiyu in de Chinese Pearl Delta, met 

meer dan 5500 AEEA recyclagebedrijven, een van de meest vervuilde steden van China. Men spreekt 

van de e-waste capital of China (Wang et al., 2013) (Fig. 3.2; Fig. 3.3). Als je weet dat een gemiddelde 

gsm tot 40 verschillende metalen kan bevatten is het duidelijk dat een klein bedrijfje niet al deze 

metalen op een efficiënte manier kan recycleren en terug verkopen. De auteurs tonen aan dat een 

samenwerking tussen verschillende bedrijven de totale hoeveelheid gerecycleerd AEEA en de totale 

winst kan doen toenemen, maar dat ook op ecologisch vlak de kost van het recycleren veel lager is. 

De beelden uit Fig. 3.2 ziet men natuurlijk niet bij de grote, professionele recyclagebedrijven, maar 

ook grote bedrijven kunnen zichzelf de vraag stellen of ze de grote hoeveelheden recycleerbare 

elementen in AEEA zelf aankunnen of als ook zij gebaat zijn bij het creëren van 

afvalverwerkingsnetwerken met concurrenten en met overheden (Roy & Whelan, 1991).  

 

Figuur 3.2 Bergen van printed circuit boards en ander elektronisch afval in Guiyu, China. Bron: sometimes-
interesting.com 
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Figuur 3.3. Rivier door Guiyu, China. Het water ziet zwart door as van steenkool die na het stoken in de rivier gedumpt 
wordt. Het water bevat ook veel zware metalen die lekken uit het AEEA. Hierdoor worden de waterbronnen in de buurt 
vergiftigd. Bron: time.com 

3.1.1. Samenvatting C2C 

Om samen te vatten leren we uit dit theoretisch kader dat we moeten proberen om de “technische 

voedingsstoffen”, de materialen die gebruikt worden in allerhande productieprocessen en niet 

biologisch afbreekbaar zijn, nooit in een definitieve end-of-life fase te krijgen. Bij elektronische 

toestellen, neem een smartphone als voorbeeld, zitten er zodanig veel grondstoffen dat het voor een 

gemiddeld recyclagebedrijf niet mogelijk is om alles er uit te halen en toch competitief te zijn met 

bedrijven die zich op specifieke grondstoffen richten. Daarnaast is voor het recycleren van iedere 

grondstof een bepaalde en specifieke kennis vereist. Als ieder bedrijf zelfstandig blijft werken kan 

men er dus bijna vanuit gaan dat er grondstoffen verloren gaan. In de lijn van Lu et al. (2014) 

verwachten wij dat het samenwerken en het vormen van netwerken voordelig zal blijken voor alle 

betrokken partijen.       

3.2 Evolutionaire Economische Geografie 
Om het ontstaan en het blijven bestaan van netwerken te begrijpen moeten we de theorie erachter 

begrijpen. Een benadering die deze netwerken en agglomeraties succesvol kan verklaren is de 

Evolutionaire Economische Geografie (EEG). Dat is een derde, opkomende stroming binnen de 

economische geografie, na de neoklassieke en de institutionele approach. De neoklassieke approach 

of New Economic Geography kwam begin jaren ’90 op met Krugman (1991). Boschma & Frenken 
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(2006) vatten dit samen als een micro-economische theorie die het ontstaan en het voortbestaan 

van agglomeraties verklaren op basis van “rationele beslissingen en economische factoren”. Krugman 

(1991) toont in zijn model aan dat agglomeraties kunnen ontstaan zonder dat er regionale verschillen 

bestaan. Een eenduidige institutionele economisch geografische approach bestaat niet, maar men 

kan wel spreken van een verzameling van ideeën die eenzelfde denkwijze delen. Ze hebben 

gemeenschappelijk dat ze ervan uitgaan dat economisch gedrag in eerste instantie gerelateerd is aan 

verschil in instituties. Deze institutionele verschillen kunnen zich zowel voordoen in bedrijven 

(routines, ondernemersculturen) als op wetgevende lichamen (wetten, overheidsbeleid, normen en 

waarden). Door deze verschillen te analyseren kan men economische verschijnselen zoals groei, 

omzet, conflicten en verspreiding van rijkdom verklaren (Boschma & Frenken, 2006). De rol van de 

politiek speelt volgens aanhangers van deze benadering een belangrijke rol in economische 

ontwikkelingen. Zo wordt bijvoorbeeld de crisis van 2008-09 (gedeeltelijk) als een gevolg van 

politieke beslissingen gezien, vooral in de Verenigde Staten (Agnew, 2012). Het grootste verschil 

tussen deze methodes is de invulling van het concept ruimte, en de methodologie daarrond. 

Institutionele economen werken met case studies om zo de lokale eigenschappen van een bepaalde 

ruimte te begrijpen. Het gebruik van theoretische modellen wordt hierbij verworpen. De 

neoklassieke benadering daarentegen gaat wel uit van theoretische modellen, en neemt op die 

manier als het ware afstand van lokale fenomenen. Het vertrekpunt van een model is algemeen een 

neutrale ruimte van waaruit men het voorkomen van economische verschijnselen probeert te 

verklaren. Daarnaast verschillen de twee benaderingen op vlak van veronderstellingen van het 

gedrag van actoren. De institutionele economische benadering probeert geografische variaties te 

verklaren door zich te baseren op de institutionele regelgeving als kader waarbinnen actoren 

handelen. De neoklassieke benadering daarentegen gaat in zijn verklaringen uit van de acties en 

beslissingen van individuele actoren.  Het debat tussen aanhangers van beide theorieën is bij 

momenten bitsig en er is weinig uitwisseling van ideeën tussen de twee kampen (Martin, 2003; in 

Boschma & Frenken, 2006). 

  

De derde benadering is dan de Evolutionaire Economische Geografie (EEG). Zoals de naam het zegt 

combineert deze benadering de concepten van de evolutietheorie van Darwin met de  economische 

geografie (Hodgson, 2009). De kern van deze approach is dat men socio-economische verschijnselen 

zoals clustering of economische groei in ruimtelijke context probeert te verklaren door naar de 

geschiedenis van de betrokken partijen te kijken. De verklaring voor waarom iets is zoals het is kan 

men vinden als men kijkt naar hoe het zo geworden is (Dosi, 1997). Door van het verleden te leren 

kan men met andere woorden het heden verklaren. De hoofdgedachte is dat keuzes zoals vestiging 

of investeringen grotendeels bepaald worden door routines en beslissingen die in het verleden 
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genomen zijn. Economische ontwikkeling begint zelden uit volledig nieuwe activiteiten, maar 

ontstaan vaak uit al aanwezige activiteiten en opportuniteiten (Boelens, 2009). Men kan dit 

toepassen op bedrijven, industrieën, netwerken, steden en regio’s (Boschma & Frenken, 2011). Een 

partij is dus gebonden aan de stappen die het in het verleden gezet heeft. Dit noemt men 

padafhankelijkheid of path dependence in het Engels. De evolutietheorie van Darwin stellen dat een 

actor, of dat nu in de biosfeer of in de technosfeer is, een overlevingsdrang (struggle for existence) 

heeft. Het zijn de actoren met de beste routines die de beste overlevingskansen hebben, waarmee er 

een survival of the fittest optreedt. De externe omstandigheden zijn echter dynamisch, waardoor 

routines die op een bepaald moment succesvol bleken dat niet eeuwig zullen zijn. Als een actor 

vasthoudt aan achterhaalde routines ontstaat er een concurrentieel nadeel. In de economische 

context noemt men dit een lock-in. 

 

 Een van de voordelen van deze benadering is dat men hiermee een algemene theorie kan opstellen, 

maar dat je ze ook empirisch kunt toepassen op case studies. Een bekende studie die het belang van 

evolutie en padafhankelijkheid in economische clusters weergeeft handelt over de Amerikaanse 

hightech industrie in Silicon Valley (Klepper, 2010). Silicon Valley is een bijnaam voor het zuidelijke 

deel van de Bay Area rond San Francisco, Californië, met name de regio rond Santa Clara en San Jose. 

Dertig jaar geleden was dit een klein stadje met niet meer dan 300.000 inwoners. Over de laatste 

drie decennia is de bevolking van de stad verviervoudigd en hebben er zich meer dan 100 bedrijven 

die met halfgeleiders of semiconductors werken zich in deze stad gevestigd. De reden dat deze 

cluster hier zo explosief gegroeid is heeft niets te maken met puur economische redenen, noch met 

politieke bemoeienis. In de jaren ’60 van de vorige eeuw waren er in de Verenigde Staten vier 

stedelijke regio’s waar er halfgeleiders gemaakt werden, Los Angeles, New York City, Boston en San 

Francisco/ Silicon Valley. De halfgeleider industrie was in deze laatste regio in die periode veel kleiner 

dan in de andere steden, in 1960 was Silicon Valley maar goed voor 8% van de totale Amerikaanse 

markt. Deze regio had op dat moment geen economische of politieke voordelen in vergelijking met 

de drie andere steden. Toch is Silicon Valley uitgegroeid tot de belangrijkste cluster van het land. De 

nucleus van de groei was het succes van het bedrijf Fairchild Semiconductors dat zich daar gevestigd 

had, Dat succes had te maken met superieure bedrijfsroutines, onder andere de ontwikkeling van de 

siliconentransistor (vandaar de naam Silicon Valley) en het Integrated Circuit die het bedrijf een 

voordeel gaven ten opzichte van haar concurrenten. Oud-werknemers die deze routines aangeleerd 

kregen gebruikten deze om eigen, succesvolle bedrijven op te richten. Dit noemt men spinoffs.  Deze 

spinoff bedrijven werden natuurlijk voor het grootste deel in de onmiddellijke omgeving van het 

oorspronkelijke bedrijf opgericht, en zo groeide er een cluster in Silicon Valley. In 1975 waren er al 

vijf van de tien grootste producenten van halfgeleiders gevestigd in Silicon Valley, en het 
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marktaandeel bleef de volgende jaren telkens stijgen. Het grootste deel van de in Silicon Valley 

gevestigde bedrijven waren spinoffs van Fairchild Semiconductors. Een van de bekendste 

voorbeelden is het bedrijf Intel, dat door twee ex-werknemers van Fairchild is opgericht. Dat 

gebeurde na een ruzie waar acht ingenieurs na een conflict met de toenmalige CEO opstapten. 

Volgens de New York Times is die dag (18 september 1957) een van de tien belangrijkste dagen in de 

Amerikaanse geschiedenis (NY Times, 2006), omdat dit als het begin van de elektronische industrie 

en de digitale wereld gezien wordt. Het succes van de producenten van halfgeleiders begon 

leveranciers en producenten van belangrijke onderdelen aan te trekken. Tevens ontstond er een pool 

van hoog opgeleide werknemers. Ook bedrijven in gerelateerde sectoren, bijvoorbeeld de software, 

begonnen zich in Silicon Valley te vestigen. De best gekende zijn waarschijnlijk Apple, Google en 

Microsoft. Een deel van deze bedrijven zijn ontstaan door spinoffs, anderen werden aangetrokken 

door de voorzieningen die ondertussen in Silicon Valley aanwezig zijn. De aanwezigheid van 

leveranciers van productieonderdelen en van hoog opgeleide werknemers werd al vermeld, maar de 

technologiecluster had ondertussen ook al ongerelateerde industrieën aangetrokken, waaronder 

(patent) advocatenkantoren en venture capitalist firms.  

 

Dit verhaal toont aan dat om de aanwezigheid van een cluster in een bepaalde geografische locatie 

te verklaren men naar de geschiedenis en evolutie van die regio moet kijken. De EEG onderscheidt 

verschillende niveaus van agglomeratie en samenwerking. Aan de ene einde van het spectrum 

bevindt zich de cluster. Het gaat hierbij om een geografische concentratie van gerelateerde bedrijven 

waartussen er niet noodzakelijk een vergevorderde vorm van samenwerking is. Aan het andere 

uiterste staat het netwerk. Hierbij staat samenwerking tussen gerelateerde bedrijven centraal. De 

geografische locatie speelt hierbij een kleinere rol. Tussen deze eindtermen zijn er vijf niveaus 

gedefinieerd (Atzema & Visser, 2005) met toenemende vorm samenwerking (Fig. 3.4). In een 

formatie is een gemeenschappelijke locatie de dominante factor. Het gaat hierbij om bedrijven die 

zich samen vestigen op een bepaalde locatie, zoals een havenkaai of een bedrijventerrein, en kleine 

vormen van samenwerking tonen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gemeenschappelijke 

investeringen in beveiliging of in wegwijzers. Een volgende stap naar meer samenwerking is een 

industrie. Hier wordt in de cluster actief samengewerkt om kosten te sparen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan gezamenlijk transport organiseren, of gezamenlijk personeel aanwerven. Een 

gemeenschappelijke locatie is nog altijd belangrijk in deze stap. In een complex wordt de 

samenwerking nog versterkt door een doorgedreven samenvoeging van de productieketen. Als de 

samenwerking nog versterkt wordt op vlak van sociale, institutionele en administratieve 

verbindingen tussen bedrijven spreekt men van een alliantie. Op dit niveau van samenwerking wordt 

er ook al aandacht besteed aan beginnende gemeenschappelijke leerprocessen. De meest 
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vergevorderde vorm van samenwerking noemt men een milieu. De dominante factoren op dit niveau 

zijn doorgedreven gemeenschappelijke leerprocessen en innovatie. Een geografische clustering van 

de betrokken partijen is hierbij niet meer vereist. Toch kan de geografische nabijheid van partners 

een bepaald voordeel hebben. Het face to face contact tussen actoren kan een uitwisseling van 

kennis en informatie bevorderen en een local buzz creëren. Een vergevorderde connectie verstevigt  

Deze buzz bevordert het ontstaan van gemeenschappelijke gedragspatronen, normen en waarden en 

interpretaties van situaties. Dat maakt het mogelijk om interactieve leerprocessen en problem-

solving skills binnen de cluster te integreren. Een cluster die enkel naar zichzelf gericht is verliest 

echter voeling met globale ontwikkelingen en technologieën. Het is voor een bedrijf of een cluster 

dus ook voordelig om mogelijkheden tot communicatie opbouwen met externe actoren. Dit noemt 

men global pipelines. Een bedrijf dat deze beide manieren van informatieuitwisseling op een hoog-

kwalitatieve manier kan combineren blijkt voordelen te hebben op zijn concurrenten en actieve, naar 

de buitenwereld gerichte clusters te vormen. Dit wordt het local buzz - global pipelines model 

genoemd (Bathelt et al., 2004).    

 

 

Figuur 3.4 De vijf niveaus van samenwerking volgens Atzema & Visser (2005). Uit: Boelens, 2014.  

 

3.2.1. Samenvatting EEG 

Uit deze paragraaf blijkt dat succesvolle ondernemingen en netwerken het gevolg zijn van 

beslissingen die op een bepaald moment genomen zijn en die de betrokken partij(en) een 

voorsprong hebben gegeven ten opzichte van de concurrentie. Er bestaan verschillende soorten van 



41 
 

samenwerking. Het niveau van deze samenwerking kan gedefinieerd worden op basis van de 

integratie van de productieprocessen, van kennis en van leerprocessen. Het is natuurlijk voor ieder 

bedrijf een drempel om zijn kennis te delen.  

 

3.3 Actor- Network Theory & Actor-Related Approach 

De hierboven genoemde benaderingen geven het belang weer van netwerken in de recyclage. Om 

netwerken volledig tot hun recht te laten komen moet men echter ook aandacht hebben voor de 

actoren binnen deze netwerken en hoe die tot stand komen. Dit kan men benaderen door te kijken 

naar de Actor-Network Theory (ANT). Wil men van daaruit toch ook aanbevelingen kunnen doen over 

de toekomst, pro-actief, dan zal deze theorie ‘bewerkt’ moeten worden. Dat gebeurt in de Actor 

Relational Approach of Planning (ARA). 

3.3.1. Actor-Network Theory 

De Actor-Network Theory werd in de jaren ’80 van de vorige eeuw ontwikkeld door medewerkers 

van de Parijse Ecole nationale supérieure des mines (bijvoorbeeld Latour, 2005). Het is een 

sociologische theorie die als beginpunt heeft dat de wereld bestaat uit netwerken. De ANT probeert 

met behulp van deze netwerken wetenschappelijke en technische innovaties te verklaren en de rol 

van actoren hierbinnen te verduidelijken. De actoren die binnen een netwerk spelen kunnen zowel 

personen als niet-levende voorwerpen zijn, die in symmetrie met elkaar ageren (Boelens, 2009). Het 

gaat om bedrijven, instituties, maar ook personen zoals bijvoorbeeld de ingenieurs van Fairchild. Er 

wordt van uit gegaan dat men op voorhand niet kan zeggen wat het belangrijkste is. Een eenvoudig 

voorbeeld van een netwerk tussen menselijke en niet-menselijke actoren is de verbinding mens-

pistool. Deze samenwerking kan niet gereduceerd worden tot een van de actoren. Volgens deze 

benadering zou er geen onderscheid gemaakt mogen worden tussen de maatschappij en de natuur 

en tussen de maatschappij en de techniek. Centraal in het verhaal van ANT staat het concept van de 

sociologie van translatie. Hierbij proberen innovators om een platform te creëren waarbinnen men 

probeert alle actoren te doen inzien dat het voor iedereen voordelig is om een netwerk op te 

bouwen en in stand te houden.  

 

3.3.1.1 Actor-Network Theory: De vier fases van Callon 

Callon (1986) beschrijft 4 momenten binnen deze translatie. De eerste stap is het vaststellen van een 

probleem of problematization. De innovator stelt een groep actoren samen en definieert zijn eigen 

rol op een manier die hem onmisbaar maakt binnen het netwerk dat ze aan het bouwen zijn. In de 

volgende fase, de interessement, probeert de innovator de relaties tussen de  in de voorgaande stap 

gedefinieerde actoren te testen. Als deze testen succesvol blijken komt men bij de volgende stap, 
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namelijk enrolment. Dat beschrijft een serie van multilaterale onderhandelingen tussen de groep van 

actoren. Het laatste moment van de translatie is dan de mobilisation of allies. De onderhandelingen 

in de voorgaande fases worden gevoerd tussen een beperkt aantal actoren, die een grotere groep 

actoren proberen te representeren. In deze stap moet blijken of dit inderdaad zo blijkt. Denk hierbij 

aan onderhandelingen tussen een bedrijfstop en de vakbondsafgevaardigden, waarbij de eerste de 

resultaten aan zijn investeerders voorlegt, en de laatste partij aan zijn achterban. Het onderzoek van 

Callon (1986) richt zich op het cultiveren van mossels in de Baai van St Brieuc in Frankrijk, maar kan 

op alle vormen van relaties tussen actoren in netwerken geprojecteerd worden.  

 

3.3.2. Actor-Relational Approach 

In deze theorie wordt de rol van de actor binnen het netwerk benadrukt. Het toont aan dat 

netwerken ontstaan door voortrekkers die voordelen voor zichzelf zien en anderen kunnen 

overtuigen dat zij er ook voordelen in hebben. De ANT heeft zijn sterkte echter, net als de EEG, in het 

retroperspectief aspect. Het slaagt erin om netwerken en de rol van actoren hierin te analyseren, 

maar er zijn weinig auteurs die naar de toekomst toe voorstellen uitwerken. Daarom stellen we hier 

nog een vergelijkbare theoretische benadering voor die zich vooral naar het opstellen van concrete 

aanbevelingen profileert.  

 

Deze benadering, de Actor-Relational Approach (ARA), is een benadering die parallel langs de ANT 

geëvolueerd is (Boelens, 2009). De theorie benadert een economisch geografische uitdaging 

praktisch vanuit het standpunt van de actoren, en in het bijzonder de leading actors, de belangrijkste 

actoren in het proces die doorgaans menselijk zijn. Men onderscheidt binnen de leading actors de 

business society (die vooral op winstbejag gefocust is), de public society (waarbij de focus 

hoofdzakelijk ligt bij het herverkozen worden) en de civic society (die vooral op zelfinteresses zich 

gezamenlijk organiseren). Deze benadering kan men als een outside-in approach kunnen beschrijven. 

Dit in tegenstelling tot de algemene moderne planning die vanuit een overheid gerelateerde kijk 

redeneert, of een inside-out approach (Boelens, 2010). In analogie met de vier stappen van translatie 

die Callon (1986) binnen de ANT presenteert (problematisation, interessement, enrolment en 

mobilisation of allies) heeft de ARA zijn eigen zevenstappenplan ontwikkeld (Boelens, 2010). In de 

eerste stap “Interpreting the problem by determining the focal actors and unique core values” 

tracht men het probleem te begrijpen en de belangrijkste stakeholders te identificeren. Men wil in 

deze stap ook de lokale factoren die de eigenheid van de regio bepaalt, en de kernwaarden waar de 

actoren belang aan hechten. Nadat deze kernwaarden gedefinieerd en eventuele controversies 

opgelost zijn probeert men in de tweede stap verdere leading actors te zoeken die zich in deze 
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waarden kunnen vinden, of voor zichzelf opportuniteiten zien en in het project willen instappen. 

Deze stap wordt de “Actor identification and actor analysis” genoemd. In een derde stap, de 

“Opportunity maps and developmental possibilities” genoemd, stelt men een pakket samen die de 

ontwikkelingsmogelijkheden en kansen in kaart brengen. Hierbij dient rekening gehouden te worden 

met de in de vorige stappen bepaalde motivaties van de actoren om in het project te stappen. Deze 

stap vraagt om onderzoek waarbij gebruik kan gemaakt worden van alle instrumenten beschikbaar 

binnen de stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke planning. De hieruit vloeiende voorstellen moeten 

zo geformuleerd worden dat ze de actoren genoeg aanspreken om hun medewerking te verzekeren. 

In een vierde stap, “Bilateral talks and round tables”, brengt men voor het eerst de leidende actoren 

aan tafel. Dat gebeurt zowel in bilaterale gesprekken als in groepsvergaderingen. Hier wordt naar de 

reactie van de actoren gepeild op de voorstellen die in de vorige stap samengesteld werden. De 

actoren moeten hier beslissen om te investeren in het project. Afhankelijk van actor en project kan 

dat bijvoorbeeld gaan om geld, expertise of mankracht. Als men in deze stap interesse en 

goedkeuring krijgt moet de opportunity map in een volgende stap aan de realiteit getoetst worden. 

In deze stap, “Business cases and pilots” tracht men de uitgewerkte voorstellen in businessplannen 

gegoten en in proefprojecten getest. Ook worden de engagementen van de actoren in contracten 

gezet. Als de proefprojecten veelbelovend zijn probeert men in de volgende stap te beantwoorden of 

het project een ruimtelijke toegevoegde waarde kan opleveren die binnen de vooropgestelde 

kernwaarden van het netwerk ligt. Deze stap noemt Boelens (2010) “regime development and 

general plan outlines”. De laatste stap heet “democratic anchoring in special districts”. Hier worden 

de verwezenlijkingen aan de maatschappij aangeboden, al dan niet tegen betaling. Zo kunnen 

huishoudens, ondernemingen en instituties hiervan profiteren, en worden de verwezenlijkingen in de 

maatschappij verankerd.   

 

Deze theoretische benadering beschrijft net als de ANT de rol van de actoren binnen een netwerk. 

Het concentreert zich echter vooral op de belangrijkste actoren, de zogenaamde leading actors, en 

de relaties tussen deze actoren. Zoals gezegd is dit een proactieve benadering, in tegenstelling tot de 

ANT die een meer analytisch karakter heeft. De ARA probeert met een 7-stappen plan (Boelens, 

2010) voorstellen te formuleren naar de beleidsmakers toe.   
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3.4 Samenvatting 
 

We hebben in dit hoofdstuk drie grote theoretische kaders besproken, namelijk de Cradle to cradle, 

de EEG en de ANT/ARA. Dit zijn natuurlijk geen drie afzonderlijke benaderingen die volledig los van 

elkaar staan. In dit deel wordt de link tussen deze drie benaderingen geschetst. Het is nu belangrijk 

om het theoretische framework te creëren, van waaruit we kunnen werken om het ontstaan van een 

bestaand netwerk te analyseren (zie case study, hoofdstuk 5), en vanuit waar we aanbevelingen 

kunnen formuleren die de recyclage kunnen stimuleren. De C2C benadering is de centrale denkwijze 

achter deze thesis. De motivatie van het schrijven van dit onderzoek is ingezet vanuit dit vertrekpunt. 

Recyclage kan slechts succesvol zijn als er een succesvolle, fundamenteel nieuwe denkwijze achter 

staat. C2C levert deze denkwijze waarbij de nadruk ligt op het sluiten van de 

voedingsstoffenkringlopen. Dit is echter slechts de theorie. Om het in praktijk om te zetten is er een 

strategie nodig, een strategie die waarschijnlijk een netwerk vereist. Dit netwerk bestaat uit een 

samenwerking tussen twee of meer actoren die ageren binnen een institutioneel kader en die 

gestuurd worden door factoren die de noden en beslissingen van de betrokken actoren bepalen. De 

actoren zijn in de eerste plaats bedrijven die betrokken zijn bij recyclage- en/of productieprocessen, 

maar ook onderzoeksgroepen, sectorfederaties of lobbygroepen. Het zijn allemaal actoren die in 

deze situatie terechtkomen door de evolutie die ze in hun geschiedenis ondergaan hebben. Deze 

evoluties worden beschreven in de EEG theorie, net als het niveau van de samenwerking. Hier dient 

verduidelijkt te worden dat bedrijven zich in de meeste gevallen zich niet omscholen naar de C2C 

approach uit ecologische overwegingen of door het maatschappelijke interesse. In eerste plaats 

moet ieder bedrijf kijken naar de winstgevendheid van zijn activiteiten. Maar in tijden van 

grondstoffen schaarste en negatieve vooruitzichten is het ook vanuit een economische visie 

interessant om op duurzaamheid in te zetten. In andere omstandigheden zal een sociale en/of 

politieke druk voor duurzame ontwikkelingen moeten zorgen. In dat opzicht speelt het institutionele 

een belangrijke rol in het netwerk. Het institutionele kader gaat vooral over de wetgeving die door de 

verschillende overheden opgesteld wordt. Het gaat echter verder dan dat, namelijk de doelstellingen 

die de overheden zich zelf stellen, de manier waarop ze met de industrie in contact staan en de wijze 

waarop ze duurzame innovatie stimuleren. Dit gaat zowel om fiscale voordelen als educatie in 

samenwerking met universiteiten. Daarnaast heb je ook niet-menselijke factoren die hun invloed op 

het netwerk zullen hebben. De factoren die beslissingen van de actoren bepalen zijn voor iedere 

actor anders. Algemeen kan men ervan uitgaan dat bijvoorbeeld de marktprijs van een commodity 

een grote rol zal spelen in het aandeel van recyclage hiervan. Andere factoren kunnen bijvoorbeeld 

leveringszekerheid of imagovoordelen zijn. De ANT leert ons dat men niet kan zeggen wat er 

belangrijker is binnen het netwerk, de actoren of de factoren.  
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Figuur 3.5 Het theoretisch kader van dit onderzoek waarbij de besproken concepten elk hun invloed op een netwerk 
hebben. I = instituties, A = actors, F = factoren. 

 

Het cradle to cradle principe is in deze opvatting dus een denkwijze die in de praktijk afstraalt op 

netwerken en de betrokken partijen die daarin actief zijn (Fig. 3.5). Ruwweg kan men dit opdelen in 

de actoren, de factoren en de instituties. De C2C beïnvloedt de partijen, en die beïnvloeden elkaar. 

Men kan dus spreken van een wisselwerking binnen dit netwerk van actoren, factoren en instituties, 

waarbij men niet op voorhand kan zeggen welke partij de belangrijkste is. Om te verklaren waarom 

een netwerk er op dit moment in zijn huidige vorm is moet men kijken naar de geschiedenis, naar de 

evolutie die het netwerk ondergaan heeft. Dit kan men analyseren met behulp van de EEG en de 

ANT. Men kan ook analyseren waar de huidige sterktes en zwaktes liggen. Van hieruit kan men met 

behulp van de ARA conclusies en aanbevelingen formuleren naar de toekomst toe.   

3.5 OPERATIONEEL FRAMEWORK 

Nu is het zaak om het hierboven beschreven theoretische kader om te zetten naar een operationeel 

kader van waaruit we ons onderzoek gaan voeren. Als we kijken naar het theoretisch kader zien we 

dat een van de drie hoekpunten van het netwerk de instituties zijn. Zij schetsen een kader 

waarbinnen actoren moeten opereren. Om de activiteiten van de actoren te onderzoeken moeten 

we dus eerst het institutioneel kader in kaart brengen. Pas als we het institutioneel kader begrijpen 

kunnen we naar de actoren overgaan. In een volgende stap gaan we dan om vanuit een actor-analyse 

op zoek naar actoren die actief zijn in Vlaanderen. Het is de bedoeling om een onderzoek te doen op 

basis van een literatuurstudie en interviews met de betrokken partijen. Daaruit willen we halen hoe 
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deze actoren samenwerken binnen een netwerk, en welke factoren een invloed hebben op de 

activiteiten binnen dit netwerk. Gebaseerd op ons theoretisch kader willen we het netwerk in drie 

fases rond het concept tijd bespreken. Eerst de geschiedenis. Hoe zijn de actoren en het netwerk 

geëvolueerd tot wat ze nu zijn? Dan een overzicht van de huidige stand van zaken. Waar zijn de 

sterktes en zwaktes van de samenwerking? Uit deze analyse willen we ten slotte aanbevelingen 

formuleren over hoe actoren en instituties ervoor kunnen zorgen dat de recyclage van REE’s kan 

toenemen. Daarmee willen we dan een antwoord op onze onderzoeksvragen kunnen geven. 
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4. Institutioneel kader  
 

Voor we het over de leading actors in Vlaanderen en hun samenwerkingen kunnen hebben is het 

nodig om het institutionele kader te schetsen waarbinnen deze actoren zich bewegen. In deze regio 

zijn er drie beleidsniveaus die elk hun bevoegdheden, doelstellingen en participatiemogelijkheden 

hebben. Deze drie niveaus zijn het Europese, het federale en het Vlaamse parlement. In dit 

hoofdstuk overlopen we de regelgeving op gebied van inzameling van AEEA. 

4.1 Europa 

4.1.1 Wetgeving  

De Europese Commissie (EC) merkt op dat de E-waste, de afgedankte elektronische en elektrische 

apparaten of AEEA, een van de snelst toenemende afvalstromen binnen Europa zijn. Tegelijk ziet de 

EC het economische potentieel in van de grondstoffen die in dit afval verborgen zit. Maar om zowel 

het milieuaspect als het economische aspect ten volste tot zijn recht te laten komen is in eerste 

plaats een modern en efficiënt inzamelingsbeleid vereist. Op dit moment wordt over de hele EU 

ongeveer één derde van het AEEA gescheiden ingezameld. Daarom heeft de EC een reeks maatregels 

uitgewerkt die op 13 augustus 2012 in werking traden (richtlijn 2012/19/EU; Europese Commissie, 

2012). De huidige doelstelling schrijft voor dat ieder lidstaat 4 kg AEEA per inwoner moet inzamelen. 

In totaal gaat dat over ongeveer 2 miljoen ton afval, op een geschatte totale hoeveelheid van 10 

miljoen ton. De nieuwe richtlijn houdt in dat in een eerste fase, vanaf 2016, 45% van de verkochte 

elektronische apparatuur wordt ingezameld. In een volgende fase die ingaat vanaf 2019 moet 65% 

van de verkochte elektronische apparaten, of 85% van het elektronische afval, ingezameld worden. 

Lidstaten hebben de keuze tussen een van de twee maatstaven. Deze doelstelling houdt in dat er na 

2019 ongeveer 20 kg per inwoner zou ingezameld worden als het volume AEEA zoals verwacht zal 

toenemen tot 12 miljoen ton. In totaal zal er dan meer dan 10 miljoen ton ingezameld worden. De 

Europese lidstaten hadden tot 14 januari 2014 de tijd om deze richtlijn in hun nationale wetgeving 

om te zetten. Kleine elektrische toestellen moeten teruggebracht kunnen worden naar de verkoper 

van gelijkaardige toestellen, tenzij de lidstaat een alternatief kan aanbieden dat aantoonbaar even 

efficiënt is. De richtlijn moet ook verhinderen dat AEEA illegaal naar ontwikkelingslanden wordt 

geëxporteerd om aan de strenge EU-regels te ontsnappen. Op dit moment gebeurt deze praktijk nog, 

onder het mom van nog werkende tweedehands apparaten. Expediteurs zullen met deze regel de 

nodige documenten moeten voorleggen en bewijzen dat de producten inderdaad nog werken. 

Belangrijk hierbij is dat vanaf 2014 de bewijslast omgedraaid wordt. De expediteur moet kunnen 

bewijzen dat de elektronische apparaten bestemd zijn voor de tweedehandsmarkt, in plaats van dat 

de controlediensten moeten bewijzen dat het om illegale dumping gaat.  



48 
 

4.1.2 Onderzoek 

Naast de rol als wetgever stelt zich Europa zich ook op als stimulator voor innovatie. De Europese 

Commissie ondersteunt verschillende onderzoeksprojecten in verband met REE’s. Enerzijds omdat 

het voor een duurzame consumptie zorgt, en anderzijds omdat het de afhankelijkheid van REE’s uit 

China vermindert. In dit hoofdstuk worden enkele van de belangrijkste projecten overlopen. 

Aan de KU Leuven wordt er al jaren onderzoek gedaan naar recyclage van REE’s en het vinden van 

alternatieven voor REE’s. Hiervoor werd het onderzoeksplatform RARE³ (Research platform for the 

Advanced recycling and reuse of Rare Earths) opgericht, dat samenwerkt met verschillende partners 

in de industrie en de kennismaatschappij. Van het budget van 3 miljoen Euro komt er 25% van de EU. 

Dit onderzoeksplatform wordt in de volgende hoofdstukken uitgebreider behandeld.  

Remanence hoort bij het Seventh Framework Programme for Research and Technological 

Development (FP7). Het doet onderzoek naar het recupereren van NdFeB magneten uit 

afvalstromen. Het zou voor een alternatieve bron van grondstoffen moeten zorgen die een 

significant deel van de vraag van de Europese magneetproductie kan dekken. Ten opzichte van de 

primaire productie zou dat een daling in energieverbruik van 95% met zich meebrengen. 

Vergelijkbaar hiermee is het Recyval-Nano programma. Hier zoekt men naar oplossingen om indium 

en de twee REE’s yttrium en neodymium uit flat panel displays te halen. Deze gerecupereerde 

grondstoffen worden gebruikt in de productie van nanopartikels met een grote toegevoegde waarde 

in elektrische geleiders, LED schermen en permanente magneten. De Europese Commissie draagt 

een grote 3 miljoen Euro bij aan dit onderzoek.    

 

EREAN is een nieuw trainingsnetwerk project die 15 jonge wetenschappers in verschillende sectoren 

(gaande van wetenschappen tot technologietoepassingen) steunt op vlak van recyclage van REE’s. De 

nadruk ligt op de recyclage van permanente magneten. Er wordt onderzoek gedaan naar extractie- 

en scheidingsmethodes, metallurgie, duurzaam materialenbeheer, recyclagemethodes en life cycle 

assessments. Het project maakt ook deel uit van het FP7 programma van de Europese Commissie en 

wordt georganiseerd in samenwerking met de KU Leuven.   

 

EURARE houdt zich dan weer bezig met de primaire winning van REE’s, in tegenstelling tot de 

hierboven genoemde projecten die zich op recyclage focussen. Het doel van dit project is om (de 

basis voor) een Europese REE industrie te ontwikkelen. Dat houdt in dat Europese REE ertslichamen 

in kaart gebracht en economisch beoordeeld worden. Het ontwikkelen van manieren om REE’s zo 

milieuvriendelijk mogelijk te ontginnen. Ook wordt er een kennisnetwerk opgebouwd met een 
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“kritische massa” van wetenschappers en ingenieurs. De belangrijkste bronnen zijn te vinden in 

Groenland en in Zweden. Ook dit project maakt deel uit van het FP7 programma 

 

4.2 België 
België loopt op Europees vlak voor op de doelstellingen, want er bestaat hier al sinds 2001 een 

inzamel- en verwerkingssysteem specifiek voor AEEA. Om deze inzameling te organiseren werd de 

vzw Recupel in het leven geroepen, die als verbinding tussen de overheden, de producenten en de 

afvalverwerkers moet dienen. Het systeem draait rond de zogenaamde “aanvaardingsplicht”, 

vergelijkbaar met de EU-wetgeving. Deze wet zegt dat “elk bedrijf dat een elektr(on)isch apparaat op 

de Belgische markt brengt ook de inzameling en verwerking van de afgedankte toestellen op zich 

neemt”. Dat wil zeggen dat wanneer je als klant een toestel koopt in de elektrowinkel, je je oude 

toestel tegelijkertijd kunt afgeven. De handelaar is verplicht om het gratis aan te nemen. Hij moet de 

klant ook informeren over de verwerking van de toestellen en over de bijdrage die betaald moet 

worden. Als producent of invoerder ben je verplicht om het toestel aan te nemen en te verwerken. 

Dat kan door je aan te sluiten bij Recupel dat de taak op zich neemt, of door je eigen verwerkingsplan 

op te stellen (dat door de bevoegde instanties moet goedgekeurd worden). De verwerking die door 

Recupel georganiseerd wordt, wordt gefinancierd door een bijdrage van de klant bij iedere aankoop 

van elektronische toestellen, en door de producenten en leveranciers die zich bij de organisatie 

hebben aangesloten.  

In België heerst er altijd een politiek gevoelige discussie over de verdeling van bevoegdheden tussen 

de federale regering en de gewesten. Het is dan ook niet altijd duidelijk wie er juist waarvoor 

bevoegd is. Aangezien de meeste importeurs, producenten en recycleerders van elektronische 

toestellen actief zijn over de gewestgrenzen heen, heeft men beslist om op nationaal niveau één 

aanvaardingssysteem, via Recupel, uit te werken. Hiervoor zijn akkoorden tussen de drie gewesten 

(Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de industrie nodig. Om de vijf jaar 

worden er Milieubeleidsovereenkomsten (MBO’s) afgesloten tussen Recupel en de gewesten 

(Vlaamse MBO: Belgisch Staatsblad 2009/35519, Brusselse MBO: Belgisch Staatsblad 2012/31078, 

Waalse MBO: Belgisch Staatsblad 2010/203094). De gewesten zijn ook zeer nauw betrokken bij de 

dagelijkse werking van Recupel, zo zetelen ze in de raad van bestuur en hebben ze een belangrijke 

stem bij belangrijke beslissingen (zoals de goedkeuring van jaarbudgetten, toewijzing van 

verwerkingscontracten en ontwerpen van communicatiecampagnes van Recupel).  
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4.3 Vlaanderen 
In 2006 heeft de Vlaamse regering het sociaal-economisch beleidsplan “Vlaanderen in Actie” (ViA) 

voorgesteld. Dit plan werd ontwikkeld onder leiding van de vorige minister-president Yves Leterme, 

en poogt van Vlaanderen één van de sterkste Europese regio’s te maken inzake innovatie, duurzame 

economie en een sociale samenleving. Dit actieplan wil samenwerken met de industrie, de 

academische wereld, de overheden en de overheidsbedrijven. Daarvoor werd een forum ontwikkeld 

waarop ondernemers, politici, bedrijfsmanagers en academici (de zogenaamde captains of society) 

met elkaar in contact kunnen komen en ideeën uit te wisselen, om vanuit dit overleg concrete 

veranderingen uit te voeren. De onderwerpen waarop er gewerkt wordt zijn uiteenlopend, 

waaronder “Talent”, “Logistiek en Mobiliteit”, “Internationalisering”, “Innovatie” en “Solidariteit 

tegen Armoede en sociale uitsluiting”. Ook “Duurzaam Materialenbeheer” is zo een onderwerp. 

Vlaanderen heeft zich als prioriteit gesteld dat het in de komende jaren wil excelleren op dit vlak. Op 

deze manier probeert men zich te wapenen tegen de stijgende grondstofprijzen en de opkomende 

grondstoffenschaarste. Concreet wil men bereiken dat de Vlaamse economie inzet op duurzame, 

energiezuinige activiteiten en dat er werk gemaakt wordt van gesloten kringlopen, vergelijkbaar met 

het cradle to cradle principe. De doelstelling is dat de basis voor deze gesloten kringlopen gelegd 

moet zijn tegen 2020. Hiervoor identificeerde het Vlaams Materialenprogramma (een onderdeel van 

het ViA)  9 hefbomen waarop moet ingezet worden om deze doelstelling te bereiken.  

1) Duurzaam Design. Hiermee wordt een basis gelegd voor efficiënt materialenbeheer. Het ontwerp 

van een product bepaalt hoe gemakkelijk materialen kunnen gerecycleerd en terug in de kringloop 

gebracht worden. Daarom wil men product- en systeemontwerpen stimuleren die gebruik maken 

van niet-schadelijke en herbruikbare materialen.  

2) Slim samenwerken. Duurzaam materiaalbeheer kan enkel op een efficiënte manier georganiseerd 

worden als iedere actor binnen de productie- en verwerkingsketen op dezelfde manier werkt en 

denkt. Dit houdt in dat er informatie moet uitgewisseld worden. Hiervoor wordt er ingezet op 

educatie van alle niveaus en betrokken partijen. Er moet een breed draagvlak ontwikkeld worden 

waarop iedereen voordeel ziet in een duurzame productiewijze én in strategische samenwerkingen. 

Het gaat hierbij niet om het aanreiken van technologische oplossingen om de kringloop te sluiten, 

maar wel om te helpen om deze oplossingen in alle schakels van de keten te implementeren.   

3) Slim Investeren. Deze hefboom houdt in dat de industrie de nodige economische instrumenten 

aangereikt krijgt van de overheid om aan de verwachtingen te voldoen. Deze instrumenten kunnen 

bijvoorbeeld  subsidies voor innovatie of onderzoek, belastingvoordelen of investeringen zijn. 

Vlaanderen denkt dat deze investeringen terugverdiend kunnen worden door internationaal munt te 
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slaan uit zijn technologieën en knowhow, de creatie van meer jobs, een sterkere economie en een 

kleinere afhankelijkheid van grondstoffenimport. Tegelijk zal Vlaanderen op ecologisch vlak een 

boost krijgen door een verminderd grondstoffengebruik en een kleinere afvalproductie. 

4) Betere Regelgeving. De ontwikkeling naar een innovatieve en duurzame industrie heeft nood aan 

een regelgevend kader. Hiervoor is het materialendecreet geschreven. Dit legt meer 

verantwoordelijkheid bij de producenten (zie stap 1), regelt de afvalverwerking enzovoort. Deze stap 

houdt echter niet alleen verplichtingen en verboden in, men probeert de wetgeving zo af te 

stemmen dat het duidelijk, eenvoudig en doeltreffend is. Ten slotte kijkt men ook naar een betere 

naleving van de regels. 

5) Duurzaam materialenbeheer in de bouw. In Vlaanderen blijkt de bouwsector de grootste 

verbruiker van grondstoffen en de grootste afvalproducent te zijn. Hier kan er veel verbeterd 

worden. Een woning die energie-efficiënt, met duurzame materialen die gemakkelijk te recycleren 

zijn zou de norm moeten worden.    

6) Duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop. Een andere sector waar de focus op 

ligt is de chemische sector. In deze sector is Vlaanderen toonaangevend op Europees en 

wereldniveau. De doelstelling is dat deze industrie actief op zoek gaat naar manieren om minder 

grondstoffen te verbruiken, minder gevaarlijke stoffen in het productieproces te gebruiken en om 

het energieverbruik te verminderen en groener te maken. Ook de producten die (op een duurzame 

manier) gemaakt worden kunnen bijdragen aan het milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

kunststoffen die tegenwoordig in auto’s en vrachtwagens gebruikt worden. Door hun lager gewicht 

helpen ze het brandstofverbruik te verlagen. Uiteindelijk zorgt dit ook voor lagere transportkosten, 

wat dus ook economisch voordeel oplevert. Belangrijk is dat deze kringloop gesloten wordt, dus dat 

de afvalstoffen ingezameld en verwerkt worden. Een aangepast productontwerp kan hier toe 

bijdragen. Hier komen we dus weer bij de eerste hefboom van het duurzaam design.  

7) Bio-gebaseerde economie. In deze economie worden bouwmaterialen, chemische stoffen en 

energie uit hernieuwbare grondstoffen gewonnen in plaats van uit fossiele grondstoffen. Deze 

economie slaat op alle stappen van de productie van de grondstoffen, over de bewerking tot de 

consumptie ervan. Het gaat dus over processen waarbij heel verschillende sectoren betrokken zijn. 

Het beleid moet ervoor zorgen dat deze sectoren op elkaar afgestemd zijn. De overheid moet hier als 

bruggenbouwer optreden. De doelstelling is dat we er in Vlaanderen in slagen om de drie grootste 

delen van deze economie, namelijk de voedingsproductie, de materialenvalorisatie en de 

energiewinning naast elkaar te kunnen laten bestaan.  
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8) (Kritische) metalen in een continue kringloop. Ook in het hergebruiken van metalen is Vlaanderen 

een voortrekker, maar ook hier is er nog ruimte voor verbetering op vlak van het sluiten van de 

keten. Opnieuw speelt het duurzaam ontwerpen van producten (hefboom 1) een essentiële rol. 

Daarnaast moet er opgelet worden dat end-of-life producten effectief ingezameld worden en niet 

illegaal geëxporteerd worden. Alleen zo kan de kringloop gesloten worden. Voor de kritische metalen 

hoopt men op initiatieven en ideeën vanuit alle delen van de kringloop. De overheid moet dan door 

slim te investeren (derde hefboom) deze initiatieven ondersteunen. 

9) Nieuwe materialen en materiaaltechnologieën. Er kunnen grote milieuverbeteringen gerealiseerd 

worden door nieuwe of composietmaterialen te ontwikkelen. De overheid moet het 

hoogtechnologisch onderzoek naar deze materialen en hun milieu impact steunen. Het idee is dat 

deze materialen zo ontwikkeld worden dat ze perfect in een gesloten keten passen, dus dat ze na 

hun levenseinde weer gemakkelijk gerecycleerd kunnen worden en opnieuw gebruikt worden in de 

productie van nieuwe toepassingen.   

Deze hefbomen werden ontwikkeld in samenwerking met een aantal overheidsinstellingen en 

sectorfederaties. Het gaat om Agoria (federatie van de Belgische technologische industrie), OVAM 

(Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij), EWI (departement Economie, Wetenschap en 

Innovatie van de Vlaamse Overheid) VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), BBL 

(Bond Beter Leefmilieu), FeBeM (Federatie van Bedrijven en Milieubeheer), DuWoBo 

(transitienetwerk Duurzaam Wonen & Bouwen) en  Essenscia (de Belgische federatie van de 

chemische industrie en de life sciences). Met deze hefbomen wil Vlaanderen zich tegen 2020 in de 

top 5 van de Europese regio’s vestigen.  

4.4 Verenigde Naties 
Er is nog een vierde bestuursniveau dat zijn rol probeert te spelen om recyclage van materialen te 

bevorderen, namelijk de Verenigde Naties. In 2011 bracht de United Nations Environment 

Programme samen met het International Resource Panel een rapport uit die recyclage van metalen 

op mondiaal vlak in kaart brengt (United Nations, 2011). Tijdens het World Resources Forum, eind 

2013 in Davos werden verschillende aanbevelingen op tafel gelegd. UNEP wil door 

beleidsmaatregelen en wetgeving het gebruik van Best Available Techniques (BAT) stimuleren in de 

lidstaten. Het wil daarvoor economische incentives gebruiken als werktuig. Tegelijk wil men voor een 

helpen om een level playing field te creëren waardoor bijvoorbeeld illegale afvaltransporten naar 

ontwikkelingslanden (waar milieumaatregels veel minder streng zijn) te verhinderen. Dit is een reëel 

probleem in bijvoorbeeld Pakistan, Indië en China (zie Guiyu, de “e-waste hoofdstad van China”; Fig. 

3.2 en 3.3). Een derde punt is dat men voor bijzondere metalen internationale afspraken wil maken 
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om gemeenschappelijk aan recuperatie te doen (Reuter, 2013). Op dit moment is dit echter nog niet 

omgezet in concrete maatregelen, en daarom wordt er niet meer dieper op de Verenigde Naties 

ingegaan.   

 

4.5 Samenvatting 
Uit dit hoofdstuk blijkt dat in Europa en meer bepaald in België en in Vlaanderen het framework is 

gelegd dat nodig is om succesvol aan inzameling van elektronisch afval te doen. Dat is het eerste 

criterium dat vervuld moet worden om aan recyclage, en dus aan het sluiten van 

materialenkringlopen te doen. Dit laatste punt is een van de doelen die Vlaanderen zichzelf oplegt. 

Na onderzoek te doen naar het institutioneel kader op deze niveaus komt de vraag echter op of het 

kader voor recyclage van REE’s voldoende ontwikkeld is. Er staat nergens in de Europese richtlijnen 

of in de milieubeleidsovereenkomsten dat REE’s moeten gerecupereerd worden. Vlaanderen zet zich 

met het ViA-plan doelen in verband met het duurzamer maken van het materialengebruik en het 

sluiten van materialenkringlopen in algemene zin, vergelijkbaar dus met het C2C-principe. Hoe ze dat 

concreet willen realiseren naar praktische industriële toepassingen toe is echter niet helemaal 

duidelijk. Daartoe is en meer situatie- en actorgerichte aanpak nodig. Europa van zijn kant 

ondersteunt verschillende onderzoeksprojecten met financiële bijdragen. Voorbeelden hiervan zijn 

RARE³, EREAN, RECYVAL-NANO, EURARE en REMANENCE. Het gaat hierbij om meerdere tientallen 

miljoenen Euro’s.  

Als men dit vergelijkt op mondiaal niveau zien we dat Japan de absolute koploper is op vlak van 

recyclage. Naast contracten met Vietnam voor een gegarandeerde levering van REE-erts heeft Japan 

ook 1,2 miljard dollar vrijgemaakt voor onderzoek naar recyclage. Dat gebeurt vooral in een 

onderzoeksprogramma van Hitachi, dat onderzoek voert naar recyclage van magneten in hard disk 

drives en airconditioners (Hitachi, 2010).  
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5. Leading actors in Vlaanderen 

5.1 Case study 
In het verdere verloop van deze thesis gaan we ons concentreren op de reële situatie in Vlaanderen 

en omgeving en kijken we naar hoe het in deze regio gesteld is met het recupereren van REE’s uit 

elektronisch afval. We willen namelijk weten hoe de situatie op vlak van recyclage gesteld is in deze 

regio. Daarom gaan we ons in een case study vooral focussen op de samenwerking tussen twee 

bedrijven uit deze regio. In deze case study wordt er echter verder gekeken dan enkel naar deze 

samenwerking. De stap van inzameling en primaire verwerking wordt ook bestudeerd. Het spreekt 

namelijk voor zich dat men in een verwerkingsketen alle stappen moet bekijken om tot correcte 

conclusies te komen over waar er sterken en zwakten zitten. Daarnaast wordt de rol van de 

kenniscentra en overheid in Vlaanderen geanalyseerd. Eerst wordt er in dit hoofdstuk een actor 

analyse binnen het netwerk gedaan en de betrokken actoren kort besproken. Daarna wordt het 

volledige netwerk in het volgende hoofdstuk uit literatuuronderzoek en in interviews met de 

betrokken partijen in kaart gebracht. 

5.2 Actor analyse 
In Europa is er maar één bedrijf dat de infrastructuur heeft om aan zuivering van REE’s uit recyclage 

te doen (Binnemans, 2014). Dat is het Franse bedrijf Rhodia, dat sinds 2011 deel uit maakt van de 

Belgische multinational Solvay International Chemical Group. Rhodia is natuurlijk de Europese 

marktleider gespecialiseerd in het behandelen van REE’s. In 2010 zorgde de afdeling Rare Earth 

Systems voor een omzet van €226 miljoen, wat 42% van de omzet van Rhodia representeert. Rhodia 

heeft in 2012 twee nieuwe recyclage plants geopend op de bestaande sites van Saint-Fons en La 

Rochelle in Frankrijk. De eerste is een preprocessing installatie, de tweede is de refining installatie die 

uniek is in Europa. Meer nog, het is de enige van zijn soort buiten China.  Hier zijn de activiteiten 

vooral gericht op de recyclage van end-of-life producten als gloeilampen, batterijen en magneten. 

Hiermee worden vooral lanthaan, cerium, terbium, yttrium, europium en gadolinium herwonnen 

(Rhodia, 2011). De structuur en de geschiedenis van het bedrijf wordt verder in dit hoofdstuk 

besproken. Het is ook een bedrijf dat zich sinds zijn ontstaan heel erg richt op het vinden van 

duurzame oplossingen in al zijn bedrijfstakken. 

De sterkte van Rhodia ligt echter vooral in de refining van REE’s. Het verwerken van bijvoorbeeld 

batterijen hoort niet tot de core business van het bedrijf. Daarom is het op zoek naar 

samenwerkingsverbanden met bedrijven die daar wel in gespecialiseerd zijn. Aangezien wij ons in 

deze thesis op Vlaanderen focussen richten wij ons op een joint venture met het Belgische bedrijf 

Umicore, waarvan de geschiedenis ook verder in dit hoofdstuk behandeld zal worden. Deze joint 
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venture draait rond het recycleren van herlaadbare batterijen. Umicore heeft namelijk een afdeling 

Battery Recycling gespecialiseerd in het verwerken van deze batterijen (Umicore, 2014). Het is het 

enige voorbeeld van recyclage van REE’s vanuit Vlaanderen dat al in de praktijk actief is. Daarnaast is 

er onlangs een proefproject gestart tussen Indaver en opnieuw Rhodia voor het verwerken van 

fluorescentiepoeder uit lampen (Strybos, 2014). Umicore is nu een Belgisch 

materiaaltechnologiebedrijf dat zich toespitst op het duurzaam winnen van (edel)metalen uit urban 

mining. De groep is echter ontstaan uit Union Minière, dat een mijnbouwbedrijf was. Het heeft zich 

in de loop van zijn geschiedenis afgewend van de mijnbouwactiviteiten en de primaire productie. De 

doelstelling van de groep is om, in verschillende sectoren, duurzame waarde te creëren. Dit wordt 

geïllustreerd door de bedrijfsslogan “Materials for a better life”. Het is dus een onderneming die 

zichzelf heeft omgeschoold van een zware, vervuilende industrie tot een bedrijf met een C2C-profiel. 

Hiermee lijkt het goed binnen de context van deze thesis te passen. In dat opzicht is het interessant 

om op Umicore onze theoretische concepten van het cradle to cradle principe aan de praktijk te 

toetsen en om hun vooruitgangen én hindernissen te analyseren. In 2011 hebben beide actors een 

joint venture opgericht gericht op het recycleren van herlaadbare batterijen. Deze samenwerking 

combineert de bestaande kwaliteiten en kennis van beide partijen. Voor alle duidelijkheid, de 

activiteiten van Rhodia zijn ruimtelijk vooral gefocust in Frankrijk. Het zijn de activiteiten van 

Umicore die zich in Vlaanderen, en meer bepaald in Hoboken afspelen.  Deze samenwerking is de 

main focus van deze case study. Dat wordt weergegeven in onderstaande figuur (Fig. 5.1).  

 

Figuur 5.1  Weergave van het actor-netwerk dat in deze case study. Het rode kader presenteert de omvang van deze 
studie. 

Wij willen, zoals in het operationeel kader uitgelegd, echter niet enkel focussen op deze joint 

venture. Men kan recyclageketens namelijk enkel bestuderen als men kijkt naar de hele keten, van 

bij de klant tot aan de producent voor een nieuwe toepassing. Daarom kijken we hier naar een van 
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de grootste verwerkers van AEEA op de Belgische markt, namelijk het bedrijf Galloo. Galloo zorgt 

voor de fysische verbinding van een batterij tussen de klant en Umicore. Dit bedrijf maakt geen deel 

uit van de hierboven genoemde joint venture. Uit het verdere onderzoek zal blijken of er een actieve 

samenwerking bestaat tussen de betrokken partijen is, of als dit enkel een verticale keten is zoals 

afgebeeld in Fig. 5.1.  Daarnaast passeren er naast de batterijen dagelijks nog andere REE’s in allerlei 

toepassingen en vormen langs het bedrijf. In deze hoedanigheid is Galloo een cruciaal onderdeel van 

de kringloop van REE’s in Vlaanderen en verdient dus ook een plaats in dit onderzoek. 

Dit is de industriële kant van het verhaal. Het verhaal van netwerken en samenwerking gaat echter 

verder dan louter industriële actoren. Zoals we in het vorige hoofdstuk getoond hebben is het 

institutionele kader een belangrijke moderator voor alle actoren, omdat deze het gebied afbakent 

waarbinnen de actoren mogen opereren. We willen in deze case study analyseren hoe de Vlaamse 

overheid dagdagelijks ingrijpt op de activiteiten binnen deze joint venture, en binnen de 

verwerkingsketen in het algemeen. Daarom betrekken we ook de Openbare Vlaamse Afvalstoffen 

Maatschappij (OVAM) in deze analyse. Dit is een Vlaamse overheidsinstelling die verantwoordelijk is 

voor afvalbeleid en bodemsanering. OVAM is heel erg betrokken bij het Vlaanderen in Actie plan en 

treedt op als “trekker” binnen het duurzaam materialenbeheer. Hierdoor heeft het een directe 

invloed op recyclage in Vlaanderen en wordt het in deze studie betrokken. Een andere (federale) 

overheidsorganisatie is Recupel. Zoals al aangehaald organiseert Recupel de inzameling van AEEA. 

Het zet echter enkel de Europese richtlijnen om in de Belgische praktijk en heeft op zich weinig 

invloed op het verdere recyclageproces. Daarom wordt deze organisatie niet opgenomen in de case 

study. 

Een laatste pijler in dit netwerk is de academische invloed, voornamelijk vanuit de universiteiten. In 

Vlaanderen, en in Europa, is de KU Leuven de belangrijkste speler. Zij zijn betrokken bij verschillende 

van de grote onderzoeksprojecten die door de Europese Commissie gefinancierd worden, zoals Erean 

en RARE³. We gaan het RARE³ project in deze case study betrekken aangezien dit een groot, 

vooruitstrevend, in Vlaanderen gevestigd project is met zeer veel industriële partners, waaronder 

Rhodia en Umicore. In de driehoek actors – instituties – factoren is het moeilijk om deze partij te 

plaatsen. Enerzijds maken universiteiten deel uit van het institutionele domein, maar anderzijds 

acteert deze onderzoeksgroep als een autonome entiteit in samenwerking met de industriële 

partners. Om deze reden hebben we beslist om deze onderzoeksgroep bij de actoren te plaatsen.   

We hebben in dit onderzoek met vier van deze actoren gepraat. Voor Umicore hebben we Dr. Egbert 

Lox, Senior Vice-President Government Affairs, geïnterviewd. Door Galloo zijn we ontvangen voor 

een rondleiding op de recyclage site in Menen. Daar hadden we een kort gesprek met Nico Rosseel, 
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Chief Commercial Officer van Galloo. Prof. Dr. Koen Binnemans was bereid om ons namens de KU 

Leuven en RARE³ te woord te staan. Ten slotte werden we bij OVAM ontvangen door Dimitri Strybos, 

teammedewerker bij de afdeling EEA & metallurgie. In deze thesis wordt er telkens naar een 

interview gerefereerd met (“naam”, 2014). De interviews zijn te vinden in bijlage achteraan de thesis.   

 

 5.3 Joint Venture 
In dit deel wordt de geschiedenis van beide actoren van deze joint venture onder de loep genomen. 

We leren vanuit de EEG namelijk dat actoren en netwerken evolutief gegroeid zijn tot wat ze nu zijn. 

De huidige situatie kan verklaard worden door beslissingen, routines en ervaringen die het bedrijf of 

het netwerk in het verleden opgedaan hebben.  

5.3.1 Umicore 

5.3.1.1. Geschiedenis 

De geschiedenis van Umicore bestaat uit een samenvoeging van verschillende bedrijven op 

verschillende momenten in de tijd. De oudste roots van Umicore gaat terug tot 1805. In dat jaar werd 

begonnen met de ontginning van zink in de Vielle Montagne mijn in Duitstalig België. Een Luikse 

chemicus, Jean Dony had namelijk een proces ontwikkeld om zink uit erts te halen en had daarom de 

concessie voor de mijn gekocht. Hiermee werd de Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc 

de la Vieille-Montagne opgericht. De eerste zinkfabriek werd in 1809 geopend. Door verschillende 

overnames en fusies in binnen- en buitenland ontwikkelde het bedrijf zich in de 19de eeuw tot een 

van de belangrijkste zinkproducenten. Ook na de sluiting van de Vielle Montagne mijn in 1885 bleef 

de groep actief in de regio, onder meer door concessies in Zweden, vanwaar ijzererts naar Wallonië 

gebracht werd.  

De andere pilaar in de geschiedenis van de groep is de Union Minière du Haut Katanga (UMHK), die 

sinds 1906 in de Katanga provincie van het toenmalige Belgisch Congo actief was in de mijnbouw. 

Katanga was en is nog steeds een van de rijkste regio’s ter wereld op vlak van natuurlijke 

grondstoffen. UMHK was vooral actief in de ontginning van koper, tin, kobalt en edelmetalen. Door 

de onafhankelijkheid van Zaïre (nu Democratische Republiek Congo) en de daaropvolgende 

nationalisatie van de mijnen in 1968 werd UMHK verplicht om zich te ontwikkelen naar andere 

locaties en activiteiten, zowel in mijnbouw als raffinage.      

UMHK en Vielle Montagne fuseerden in 1989, samen met Metallurgie Hoboken-Neerpelt en Mechim 

tot Union Minière. De Metallurgie Hoboken-Neerpelt was voor de fusie gespecialiseerd in bewerking 

van koper, lood, germanium, kobalt en speciale metalen. Mechim was een ingenieursbedrijf. Door de 
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fusie had Union Minière opeens een veel grotere bron van kennis en expertise op een groter aantal 

metalen. Hierdoor werd Union Minière een “metallurgische industriegroep”, waarbij ze vooral 

metalen als handelswaar aanboden. In de jaren ’90 heeft Union Minière zijn mijnbouwactiviteiten 

dan stopgezet. Deze overgang is een cruciaal moment in de geschiedenis van de groep. Hier vond 

een zware industrie zichzelf opnieuw uit en ontwikkelde zich tot een groen bedrijf met de C2C 

ideologie in zijn werkwijze. Deze stap was een moeilijke stap en door noodzaak ingegeven. Door dicht 

aan de eerste stap in het productieproces van metalen te zitten was het bedrijf heel erg afhankelijk 

van de marktprijs, die in die periode heel sterk fluctueerde. Een van de basisdefinities van een 

commodity is namelijk dat er kwalitatief weinig verschil is tussen de verschillende leveranciers. In dat 

klimaat was het moeilijk om investeringen te maken, en Union Minière heeft zichzelf op een bepaald 

moment in financiële moeilijkheden gebracht na investeringen voor het winnen van edelmetalen. 

Union Minière was op dat moment zo goed als failliet, en werd er beslist om een andere weg in te 

slaan. Onder leiding van toenmalig CEO Karel Vinck werd er geïnvesteerd in het technologieaspect 

achter grondstoffen. Op deze markt kan je je namelijk wel profileren op basis van kwaliteit, en ben je 

bovendien minder afhankelijk van schommelingen in de grondstofprijzen. In deze periode 

veranderde de hoofdactiviteiten van de groep steeds meer van het ontginnen van basismetalen naar 

het aanbieden van geavanceerde metalen in hoogtechnologische toepassingen, in de eerste plaats 

de edelmetalen, toepassingen van kobalt en germanium en hoogwaardige zinkproducten. Meer en 

meer ging men inzetten op milieuvriendelijke technologieën en recyclageprocessen. In de naam 

Union Minière zat wel nog steeds het niet meer aanwezige mijnbouwaspect, en de naam had 

bovendien een negatieve connotatie, onder andere door de zware metalen-vervuiling rond de site 

van Hoboken. Om de nieuwe koers van de groep symbolisch voor te stellen en van de slechte 

reputatie afstand te nemen werd in 2001 beslist om van de naam te veranderen naar Umicore. Het 

nieuwe Umicore legde zich volledig toe op de geavanceerde materialen, en deed tussen 2005 en 

2007 zijn laatste activiteiten in basismetalen van de hand. In 2005 werd eerst de koperafdeling 

geoutsourced en zelfstandig onder de naam Cumerio (een anagram van Umicore) op de markt 

gebracht. In 2007 werden de zinkactiviteiten, de oudste oorspronkelijke core business van de groep, 

samengevoegd met een Australische zinkspecialist Zinifex en onder de naam Nyrstar op de markt 

gebracht. Enkel binnen de afdeling bouwmaterialen bezit de Umicore groep nog een kleine activiteit 

met hoogwaardige zinkproducten met VMZinc (VM staat voor Vielle Montagne).    

5.3.1.2 Huidige situatie 

Op dit moment is Umicore actief binnen vier grote sectoren, die zij Catalysis (of Clean Air), Energy 

Materials, Performance Materials en Recycling noemen. In elk van deze sectoren ligt de focus op 

schone technologieën en duurzaamheid in de ontwikkeling. Hiermee heeft Umicore in de laatste 
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jaren al meerdere prijzen en erkenningen gekregen voor zijn inzet naar milieuvriendelijkheid. Het 

stond in 2013 helemaal bovenaan de Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, en is in 

de nieuwste uitgave te vinden op de 9de plaats (Global 100, 2014). Binnen de Vlaamse duurzame 

industrie wordt Umicore alom geroemd voor zijn participatie in onderzoek en innovatie (Strybos, 

2014). Umicore is actief over de hele wereld en heeft industriële installaties op alle continenten. De 

hoofdzetel is gevestigd in Brussel. In totaal was de groep in 2013 goed voor een jaaromzet van bijna 

10 miljard Euro. De recyclage droeg hier 590 miljoen Euro aan bij. Over heel de wereld biedt Umicore 

werk aan 14.057 mensen (Umicore, 2013). 

5.3.2. Solvay & Rhodia 

5.3.2.1. Geschiedenis Solvay 

In 1863 richtten de broers Solvay het gelijknamige bedrijf op. Ernest Solvay had een patent gekregen 

op een nieuw procedé om natriumcarbonaat te maken. Hiervoor opende hij met zijn broer Alfred 

een eerste fabriek in Brussel. Het bedrijf was heel succesvol en al in de eerste jaren breidde het 

internationaal uit naar Engeland, Duitsland, Rusland en de Verenigde Staten. Aan het begin van de 

20ste eeuw was Solvay goed voor 95% van de wereldproductie van natriumcarbonaat. In de periode 

tussen de twee wereldoorlogen probeerde de groep vooral te overleven, maar vanaf de jaren ’50 

kwam de internationale expansie weer op gang. In dezelfde periode werd er ook gediversifieerd op 

het productgamma. In 2008 werd de farmaceutische afdeling van de hand gedaan en sindsdien 

concentreert men zich op twee bedrijfstakken, Chemicals en Plastics.  

5.3.2.2. Huidige situatie Solvay 

De Solvay groep is een van de belangrijkste chemiebedrijven ter wereld. De jaarlijkse omzet bedroeg 

in 2012 12.8 miljard Euro. De groep heeft 29.100 mensen in dienst verdeeld over 55 landen. De 

hoofdzetel is gevestigd in Neder-over-Heembeek. De drie belangrijkste activiteiten zijn Fuel Cell 

Technology (in een joint venture met Umicore, SolviCore), Soil Remediation (reiniging van bodems 

vervuild met zware metalen) en Renewable Lifestock. In 2011 bracht de Solvay groep een vriendelijk 

overnamebod uit van 3,4 miljard Euro uit (Reuters, 2011b), dat door beide raden van bestuur 

aanvaard werd. Solvay is dus op dit moment het moederbedrijf van Rhodia. 

5.3.2.3. Geschiedenis Rhodia  

Het bedrijf Rhodia is ontstaan in 1998 als spin-off van de chemie- en technologiegroep Rhône-

Poulenc toen die laatste fuseerde met het Duitse Hoechst (nu actief onder de naam sanofi-aventis2). 

Rhodia bestond op dat moment uit de voormalige afdelingen chemicals, fibers en polymers van 

Rhône-Poulenc. In de jaren na zijn ontstaan was Rhodia heel erg actief in het overnemen van 

                                                             
2 Deze naam wordt zonder hoofdletters geschreven. 
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bedrijven. In 1999 nam het de Engineering Plastics activiteiten van Hyosung (Rhodia, 1999a) en de 

Heat Curing Silicone Elastomers afdeling van Quimica Dos (Rhodia, 1999b) over. In de jaren daarna 

kocht het onder andere Albright & Wilson en ChiRex, en verkocht het onder meer zijn activiteiten in 

de basischemie, in de voedingsindustrie en in de siliconenproductie.  

De band tussen Rhodia en REE’s gaat echter veel verder terug in de tijd. In 1919 richtte Georges 

Urbain al de Société de Produits Chimiques des Terres Rares op. Dit is een van de voorlopers waaruit 

uiteindelijk Rhodia gevormd werd. La Rochelle was toen al een van de productieplaatsen van de 

groep.  Ook onder Rhône-Poulenc werd er nog geïnvesteerd in onderzoek naar het raffineren van 

REE’s, getuige twee patenten uit respectievelijk 1983 en 1987 (EPO, 1983; EPO, 1987). Het gaat in dit 

geval wel om REE’s uit erts.       

 

5.3.2.4. Rhodia huidige situatie 

De activiteiten van Rhodia zijn samen te vatten in vijf grote afdelingen: Consumer Chemicals, 

Advanced Materials, Polyamide Materials, Acetow & Eco services en Energy services. De afdeling 

Advanced Materials is in dit verhaal het belangrijkste onderdeel van het bedrijf. Hieronder vallen  

silicatoepassingen en vooral de Rare Earth Systems. Deze businessunit bedient de vraag van de auto-, 

de lampen- en de elektronische industrie naar REE’s. Er worden klantvriendelijke opties aangeboden 

die zo duurzaam mogelijk zijn terwijl ze ook kwalitatief hoogstaand zijn. Rhodia is een wereldwijde 

referentie op het zuiveren van REE’s uit recyclageproducten.   

Rhodia heeft vestigingen op 65 locaties verdeeld over vier continenten. Dit houdt zowel productie 

plants als research & development sites in. Met 34% van de omzet, 22 sites en 6400 werknemers is 

Europa nog steeds het belangrijkste continent. De belangrijkste site is die van La Rochelle waar REE’s 

gezuiverd worden.   

Rhodia is een bedrijf dat al sinds zijn prille begin sterk inzet op Sustainable Development. Het 

probeert inspanningen te leveren op alle vlakken, zowel op vlak van energieverbruik, werken met 

duurzame materialen als de veiligheid en gezondheid voor werknemers en omwonenden.  
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6. Case Study: Elektronisch afvalverwerking in Vlaanderen 
In het vorige hoofdstuk hebben we de twee partners in de joint venture rond recyclage van 

batterijen onder de loep genomen. In dit hoofdstuk bekijken we de joint venture op zich. Maar voor 

we daar aan komen moeten we eerst kijken naar hoe de end-of-life batterijen in deze joint venture 

terechtkomen. 

6.1 Inzamelingsketen 
In België wordt, zoals uitgelegd in hoofdstuk 4, AEEA ingezameld in gemeentelijke containerparken of 

bij elektronica handelaars in opdracht van Recupel. Recupel schrijft om de vijf jaar een aantal 

aanbesteding uit in verschillende categorieën (huishoudelijk en professioneel) om het ingezamelde 

afval te verwerken. Hier wordt gekeken naar ecologische verwerking, efficiëntie en kostprijs. Het 

AEEA wordt geleverd naar de winnaar van de aanbesteding, en die moet verplicht het afval scheiden 

en de onderdelen recycleren binnen de milieunormen. 

Een bedrijf dat al sinds de oprichting van Recupel actief samenwerkt met de afvalinzamelaar is 

Galloo. Dit bedrijf, met hoofdzetel in Menen, is verantwoordelijk voor de recyclage van 50% van alle 

in België geproduceerde AEEA. In totaal gaat dat om 300.000 ton huishoudelijk elektronisch afval en 

250 ton professioneel afval. Het geleverde afval wordt gesorteerd en manueel uit elkaar gehaald. 

Hiervoor werkt Galloo samen met ’t Veer, een beschutte werkplaats in Menen. Hierdoor krijgen 

personen met een verstandelijke beperking de kans om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Aan een 

lopende band worden elektronische toestellen manueel gedemonteerd en worden onder meer 

batterijen (Fig. 6.1; Fig 6.2), elektrische kabels en printplaten uit computers en televisies (printed 

circuit boards of PCB’s) apart opgeslagen. Ook worden onderdelen die toxische stoffen, zoals kwik, 

bevatten aan de kant gehouden en apart behandeld. De rest wordt door een shredder gehaald en 

door middel van magneten en flotatie per dichtheid in zijn componenten gescheiden. De 

belangrijkste eindproducten zijn hierbij de ferrometalen), aluminiumoxides en de plastics, die allen 

nog verder bewerkt worden. De batterijen die in de eerste stap aan de kant gehouden worden, 

worden verkocht aan Umicore (Fig. 6.3). In het bijzonder gaat het om batterijen van het Li-ion, Li-

polymeer en NiMH3 type. Hier haalt Umicore vooral kobalt, koper, nikkel en REE’s uit (zie verder). 

Ook de PCB’s worden verkocht aan Umicore, nadat ze in de shredder verkleind worden tot stukken 

van kleiner dan 4 cm. Er wordt onderscheid gemaakt tussen rijke printplaten (uit computers), arme 

printplaten (uit tv toestellen) en LCD printplaten met hoog kunststofaandeel. Umicore betaalt hierbij 

voor zilver, goud, palladium en koper (Rosseel, 2014). 

                                                             
3 NiMH staat voor nikkel-metaalhydride. Dit is een herlaadbare batterij die als opvolger van de traditionele 
nikkel-cadmium batterij gezien wordt. De negatieve pool wordt in dit type batterijen geleverd door een 
metallische verbinding (bv. palladium) met een negatief geladen waterstofatoom, wat milieuvriendelijker is 
dan het giftige cadmium. De batterijen zijn compacter en hebben een grotere capaciteit dan NiCd batterijen, 
maar ze hebben traditioneel een kortere levensduur en presteren minder goed bij extreme temperaturen. 
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Figuur 6.1 Manuele ontmanteling van AEEA op de site van Galloo te Menen. 

 

 

Figuur 6.2 Laptopbatterijen manueel gescheiden en bestemd voor transport naar Umicore. 
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Figuur 6.3 Een volle container batterijen, zoals te zien in Fig. 6.2, klaar voor transport. Shipper: Galloo, consignee: 
Umicore 

6.2 Verwerking 

6.2.1 Umicore 

De ingezamelde batterijen worden geleverd aan de Umicore plant in Hoboken. Op deze site heeft de 

groep in 2011 een installatie ontwikkeld specifiek voor de recyclage van de hierboven genoemde 

types van batterijen (Fig. 6.4). Dat zijn de nieuwe generatie batterijen die herlaadbaar zijn. Ze komen 

onder andere voor in gsm’s, laptop’s en elektrische autobatterijen. Dit proces is het eerste voor dit 

soort batterijen. Voordien werden globaal gezien vooral de oude generatie batterijen, zoals lood 

accu’s en NiCd batterijen, gerecycleerd. Hiermee is Umicore een van de voortrekkers van het 

recycleren van de nieuwe types batterijen. Specifiek gaat het om het unieke Ultra High Temperature 

(UHT) battery recycling process. In Hoboken worden alle ingezamelde batterijen (bijvoorbeeld deze 

van Galloo) verwerkt. De grote industriële batterijen, zoals die in elektrische auto’s, worden 

professioneel ontmanteld op de site van Umicore in het Duitse Hanau. Ook vanuit de Verenigde 

Staten plant men een dergelijke site te bouwen. In Hoboken worden de batterijen in een smelter 

gedeponeerd. In deze stap worden de metalen gescheiden van de restfractie. De metalen worden 

nog verder gescheiden, waardoor de eindproducten waaronder kobalt, Ni(OH)2  (nikkelhydroxide) en 
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LiMeO2
4 in gezuiverde vorm gewonnen worden. Deze eindproducten worden verkocht op de vrije 

markt om opnieuw batterijen te maken (Lox, 2014). Op vlak van deze elementen kan men in dit 

proces spreken over een gesloten keten. Er blijft echter nog een restfractie of slak over. In het 

scheidingsproces komen de REE’s in deze slak terecht. De REE’s worden nog gescheiden van de rest 

(die later als bouwmaterialen hergebruikt worden), maar Umicore heeft de capaciteiten en knowhow 

niet om de REE’s naar zuivere elementen te raffineren. Hier is er dus geen gesloten keten. De gassen 

die in het proces vrijkomen worden met verschillende filters gezuiverd waardoor er een minimale 

milieu impact kan gegarandeerd worden. Men verwacht dat er in de komende jaren een grote 

hoeveelheid batterijen op de recyclagemarkt terecht zal komen. De installatie is daarom zo gebouwd 

dat het genoeg capaciteit heeft om de verwachte toename van dit soort batterijen op te kunnen 

vangen. De initiële capaciteit bedraagt ongeveer 7000 ton per jaar, wat gelijk is aan ongeveer 150000 

hybride elektrische autobatterijen of 250 miljoen gsm batterijen (Malfliet et al., 2013).  

 

Figuur 6.4 Schema van het batterij recyclageproces bij Umicore in Hoboken. In het rode kader zien we de restfractie met 
het REE concentraat. Dat wordt naar Rhodia in La Rochelle getransporteerd. Bron: batteryrecycling.umicore.com. 

 
                                                             
4 Me staat voor transitiemetalen, alle metalen met een elektronenconfiguratie waarbij de d-schil 
niet volledig gevuld is. Het gaat over de reeksen scandium tot zink (atoomnummer 21 tot 30), 
yttrium tot cadmium (39 tot 48), hafnium tot kwik (72 tot 80)  en rutherfordium tot copernicium 
(104 tot 112). In het voorbeeld van Umicore wordt vooral  kobalt, nikkel en mangaan bedoeld. 
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6.2.1.1  Patenten/ Patentaanvragen 

De innovaties in het recycleren van batterijen heeft Umicore met patenten laten beschermen. Zo 

bezit Umicore een patent (EPO, 2008) voor het winnen van waardevolle metalen uit kobalt-

houdende Li-ion, Li-polymeer en NiMH type batterijen. Het gepatenteerde proces slaagt erin om op 

een eenvoudige manier de grondstoffen in een batterij te scheiden. Dit wordt de cupola packed-bed 

technology genoemd. Daarvoor had men een “tweevoudig pyro-metallurgisch of een meervoudig 

hydro-metallurgisch proces” nodig. Het zorgt er ook voor dat het proces milieuvriendelijker is (zowel 

op energieverbruik als op afvalstoffenproductie) en dat er minder ontploffingsgevaar door vochtig 

geworden lithium is. Concreet wordt de kobalt- en/of nikkelhoudende massa die uit batterijen 

gewonnen wordt in een oven samengevoegd met een ijzerhoudende slak uit de staalindustrie, een 

hoeveelheid kalk en een hoeveelheid cokes (gezuiverde steenkool).  In de oven wordt deze menging 

in verschillende stappen tussen 500 en 1450 °C opgewarmd. Door een redoxreactie krijgt men na dit 

proces een legering van kobalt en/of nikkel, een rest (waar de REE’s zich bevinden) en een gasfase 

(die nadien gezuiverd wordt). Om de reactie optimaal te laten verlopen moet er minstens 20 

gewichtsprocent ijzer in de slak zitten, en maximaal 20 gewichtsprocent kobalt of nikkel in de totale 

massa. Op die manier kan men aantoonbaar 97% of meer van het kobalt, nikkel en koper extraheren. 

Het is ook een veilige manier van werken omdat er met trage opwarming gewerkt wordt. 

 

Ook voor het recycleren van batterijen uit hybride of elektrische automotors heeft Umicore een 

patentaanvraag ingediend (WIPO, 2011). Dit is een verbetering van het hierboven genoemde patent. 

Dit zijn high performance batterijen die op dit moment vooral van het NiMH type zijn, maar waar de 

algemene verwachting van is dat dit in de toekomst meer en meer naar het Li-ion type zal 

verschuiven (door de kleinere benodigde hoeveelheid REE’s). In dit proces worden de batterijen 

rechtstreeks in een gesmolten bad van CaO (calciumoxide) en SiO2 (silica) geplaatst, terwijl er in het 

bad zuurstof geïnjecteerd wordt. De batterijen moeten minstens 40 gewichtsprocent van het 

mengsel uitmaken. Ook hier gaat het om een redoxreactie waarbij vooral nikkel en kobalt in de 

metaalfase gewonnen worden. Afhankelijk van de gebruikte grondstof (Li-houdende batterijen) kan 

met in dit proces ook lithium winnen. Het grootste voordeel van dit proces ten opzichte van het 

bovenstaande is dat de gebruikte hoeveelheid cokes veel lager ligt en dat er weinig externe warmte 

moet toegevoegd worden. Het plastic omhulsel en de electrolyten produceren bij verbranding zeer 

veel warmte. Andere voordelen zijn dat de voorbereiding op het smelten minder ingewikkeld is en 

dat er veel minder afvalgassen geproduceerd worden.  Het is dus een energievriendelijker en 

milieuvriendelijker proces.  
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Umicore is een vooruitstrevende technologiegroep die steeds actief op zoek gaat naar 

technologieën en innovaties die hun productieproces zo efficiënt en duurzaam mogelijk maken. 

Hierdoor slaagt men er bij Umicore in om de keten van metalen als nikkel, kobalt en lithium te 

sluiten. Op vlak van het recycleren van REE’s is men nog niet zo ver.   

 

6.2.2 Rhodia 

Bij Rhodia heeft men deze knowhow wel. De voorlopers van Rhodia (de Société de Produits 

Chimiques des Terres Rares) zijn al sinds 1919 bezig met het verwerken van zeldzame aarden. In de 

eerste plaats ging dat om uit erts gewonnen REE’s, maar gaandeweg heeft men zich ook toegelegd 

op REE’s uit recyclage. De activiteiten van Rhodia vallen vooral onder de chemische behandeling van 

REE concentraten. Dat is hun core business en daar zit hun knowhow die Rhodia uniek maakt. In de 

plant van La Rochelle kunnen alle REE’s gescheiden kunnen worden. Vooral de HREE’s blijken moeilijk 

te scheiden. La Rochelle is de enige site buiten China waar dat gebeurt. Dit laat Rhodia toe om actief 

te zijn op alle vlakken van recyclage. In het vorige hoofdstuk hebben we gesproken over de batterijen 

van Umicore. De REE’s uit deze batterijen komen in de restfractie van het proces, de slak, terecht. Uit 

laboratorium onderzoek blijkt dat deze slak (de auteurs noemen het mischmetal) 50 tot 60 procent 

REE’s kan bevatten (Müller & Friedrich, 2006). Dat is dus grootteordes rijker dan gelijk welk erts. 

Specifiek gaat het vooral om de elementen lanthaan, cerium, praseodymium en neodymium. Over de 

precieze werkmethode bij Rhodia is er weinig informatie beschikbaar, maar in de academische 

wereld zijn er hier wel publicaties over verschenen. Zo tonen Rout et al. (2014) aan dat men REE’s 

kan onttrekken aan een concentraat met behulp van ioniserende vloeistoffen, waarbij de zeldzame 

aardmetalen van de ene fase naar de andere fase uitgewisseld worden. Rhodia heeft niet de 

expertise, noch de productiemogelijkheden om batterijen te bewerken zodat er een REE concentraat 

kan gewonnen worden. Daarom hebben Rhodia en Umicore in 2011 een joint venture opgericht om 

REE’s uit herlaadbare batterijen te winnen, vooral uit hybride auto’s (Rhodia, 2011). Deze batterijen 

worden eerst behandeld in de vestiging van Umicore in Hoboken, waarna het afgewerkte 

concentraat naar La Rochelle getransporteerd wordt, waar ze verfijnd worden. Deze samenwerking 

combineert de expertise van Umicore in het bewerken van batterijen, en de kennis van verfijning van 

Rhodia, waardoor er een heel zuivere kwaliteit geproduceerd wordt. In deze samenwerking wordt de 

keten voor  REE’s in batterijen gesloten en kan men dus spreken van upcycling. Deze joint venture is 

tot stand gekomen door gemeenschappelijk initiatief omdat beide partijen al eerder met elkaar 

samengewerkt hebben. Zo hebben Umicore en Solvay al sinds 2006 een joint venture rond fuel cell 

technologieën onder de naam Solvicore. Er is dus een vertrouwensband tussen de twee bedrijven 

gesmeed (Lox, 2014). De samenwerking gaat echter veel verder dan louter het productieproces 
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waarbij de eindproducten van Umicore als grondstof voor Rhodia dienen. Beide bedrijven werken 

nauw samen met de universiteiten van Gent en Leuven. Zo werd er in 2012 het “Urban Mining 

Benelux-platform” opgericht tussen Umicore, UGent, KULeuven en TNO (de Nederlandse organisatie 

voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) (KU Leuven, 2012). Hierbij wordt het onderzoek 

naar recyclage van de kritische metalen (waaronder enkele REE’s) en investeringen op dit gebied op 

elkaar afgestemd. Aan de KU Leuven is er bovendien een werkgroep gevormd rond de recyclage van 

REE’s. De RARE (Research platform for the Advanced recycling and reuse of Rare Earths) investeert 

ongeveer 3 miljoen Euro in het fundamenteel en toegepast onderzoek naar nieuwe 

recyclagetechnieken. Het gaat om interdisciplinair onderzoek waarin zowel chemici, ingenieurs als 

materiaalkundigen aan bod komen. Dit gebeurt in samenwerking met 32 verschillende industriële en 

academische partners, waaronder Umicore en Rhodia/ Solvay en met steun van de Europese 

Commissie. Het netwerk is nu zo groot dat actieve uitbreiding niet meer nodig is. Bedrijven komen nu 

zelf aankloppen (Binnemans, 2014). De KU Leuven heeft zich in het creëren van een kennisnetwerk 

rondom zich als innovator opgesteld door bedrijven te overtuigen om zich aan te sluiten bij het 

onderzoek.  

6.3 Netwerkanalyse 
We hebben in de actor analyse vijf actoren behandeld. Daarna hebben we in beeld gebracht hoe de 

afvalverwerkingsketen in Vlaanderen werkt. Nu is het zaak om een analyse van het netwerk rond de 

joint venture te maken. De eerste vaststelling die we doen is dat de primaire verwerker, in dit geval 

Galloo, niet in het netwerk betrokken is. Er is geen overleg tussen beide kanten. Het netwerk in deze 

case study bestaat dus in feite uit Rhodia, Umicore en  RARE³. We hebben in het theoretisch kader 

een classificatie voor netwerken gegeven op basis van de vorm van samenwerking (Atzema &Visser, 

2005). Aangezien er in dit netwerk sprake is van een vergevorderde vorm van gemeenschappelijke 

leerprocessen en innovatie moet men deze samenwerking beschrijven als een milieu. Het is 

bovendien een netwerk waarin alle betrokken partijen heel erg inzetten op innovatie en 

duurzaamheid. De joint venture kwam er uit interesse van beide partijen, omdat ze inzagen dat een 

samenwerking voor alle twee een meerwaarde betekent. Het netwerk dat rond de KU Leuven is 

opgebouwd is ontstaan door actieve stimulatie van de KUL zelf.  

Een andere vaststelling die we gemaakt hebben is dat de hoofdkantoren van Umicore en Solvay op 

amper 7 km van elkaar liggen in Brussel. In hoofdstuk 3.2 hebben we het gehad over het local buzz 

effect (Bathelt et al., 2004), dat wil zeggen dat de fysische nabijheid en hierdoor het face to face 

contact van twee bedrijven een positief gevolg op de samenwerking kan hebben. Ondanks dit  feit 

zegt men bij Umicore dat dit in deze samenwerking geen rol gespeeld heeft (Lox, 2014).  Veel 



70 
 

belangrijker zijn de vertrouwensband op basis van eerdere samenwerkingen en de expertise die 

Rhodia bezit.  

6.4 Toevoeging: Andere REE projecten van Rhodia en Umicore 
Rhodia is ook op andere vlakken actief in het recycleren van REE’s. Uit Tl-buizen en spaarlampen 

recycleert men bijvoorbeeld het poeder dat rijk is aan de elementen Eu, Gd, Tb en Y (Rollat, 

2012). In een eerste fase worden de lampen verwerkt op de site van Saint Fons, waar ze 

ontmanteld worden. Zo worden onder meer het omhulsel, de contactmaterialen, het kwik 

(giftig!) en het fosfaatpoeder van elkaar gescheiden. Dit poeder bevat ofwel halofosfaat voor TL 

buizen of triband fosfors in de nieuwe generatie lampen. Deze triband fosfors verschillende REE-

houdende oxides die licht met een groene, blauwe en rode kleur produceren. Samen vormt dit 

een wit licht. Jammer genoeg wordt wereldwijd in de meeste gevallen nog steeds gestort als 

landfill. Rhodia heeft een proces ontwikkeld op basis van zuur- en basebehandelingen die de 

REE-zouten in een vloeibare fase van het poeder scheiden (patentaanvragen: WIPO ,2010; WIPO, 

2012). Dit concentraat wordt dan naar La Rochelle getransporteerd, waar men de installaties 

heeft om REE’s te zuiveren. Dit is dezelfde installatie die ook gebruikt wordt om de REE’s uit 

Umicore batterijen te zuiveren. Ook zijn ze actief in het recycleren van magneten voor Pr, Nd en 

Dy, de kritische REE’s dus. 

Umicore is niet actief betrokken in het recycleren van REE’s buiten deze in batterijen (die het 

nadien gebruikt om er opnieuw batterijen van te maken), maar gebruikt er wel in zijn duurzame 

toepassingen. Zo maakt het bijvoorbeeld gebruik van REE’s in autokatalysators voor o.a. Audi om 

de uitstootgassen te zuiveren.  
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7. Discussie 

7.1 Theoretisch framework op de praktijk toegepast  
In dit hoofdstuk wordt de informatie uit gesprekken met de betrokken partijen en uit de 

literatuurstudie die we verzameld hebben vergeleken met het theoretisch framework dat in 

hoofdstuk 3 gepresenteerd wordt. In de vorige hoofdstukken hebben we vanuit een evolutionair 

economisch oogpunt beschreven hoe het netwerk ontstaan is.  Nu is het de bedoeling om de huidige 

stand van zaken te analyseren en vergelijken met het theoretisch framework zoals dat in hoofdstuk 3 

gegeven wordt (Fig. 3.5). Vanuit  die analyse worden de sterktes en zwaktes uitgelicht, dat geldt 

zowel voor de joint venture als voor het bredere kader van de afvalverwerking die we besproken 

hebben. Hieruit vertrekkend worden in het volgende hoofdstuk dan aanbevelingen naar de toekomst 

toe gedaan.  

We kijken nu naar het verhaal dat in hoofdstuk 3 verteld werd. Ons netwerk bestaat aan de ene kant 

uit twee industriële leading actors en één uit de academische wereld. Dat zijn Umicore (die batterijen 

verwerkt), Rhodia (die de REE’s uit het concentraat zuivert) en de onderzoeksgroep RARE³ (die het 

onderzoek naar recyclage en alternatieven leidt). Er zijn natuurlijk nog meer actoren die er in een of 

ander vorm bij betrokken zijn, maar zoals de ARA ons leert is het belangrijk om op de leading actors 

te focussen. In ons geval zijn dat de partijen die uit de actor analyse naar voren komen. Beide 

industriële partners werken vanuit een duurzame denkwijze die nauw aansluit bij de theorie van de 

cradle to cradle. Dit is niet in de eerste plaats ingezet vanuit een ecologisch bewustzijn, maar omdat 

beide partijen een meerwaarde kunnen bieden, zowel op vlak van kwaliteit als op vlak van 

duurzaamheid, waar een klant desnoods een meerprijs voor wil betalen. Anderzijds geeft het sluiten 

van materialenkringlopen deze bedrijven een competitief voordeel in tijden van grondstoffen 

schaarste. Men zou dus kunnen zeggen dat C2C in dit voorbeeld een business model en een 

marketingstrategie is. Daar ligt volgens ons ook de sterkte van het C2C model, dat het ook toegepast 

kan worden in de praktijk, die toch nog altijd om winst genereren draait. De andere leading actor in 

dit verhaal is de onderzoeksgroep RARE³ van de KU Leuven. In het stappenplan van de ANT kan men 

hier spreken van een innovator, die andere actoren gemobiliseerd heeft om in de samenwerking te 

stappen. Ondertussen hebben er zich al meer dan 30 partners verbonden aan het project. Aangezien 

er in dit netwerk sprake is van een doorgedreven vorm van gemeenschappelijke kennisvergaring en 

innovatie moet men deze samenwerking beschrijven als een milieu volgens de classificatie van 

Atzema &Visser (2005). De tweede groep partijen die het netwerk beïnvloeden zijn de instituties. In 

België heeft men door de uitzonderlijke politieke situatie drie niveaus die elk hun invloed hebben. 

Ook de overheden voeren een politiek die wordt ingegeven door de C2C approach (Fig. 7.1). Het 

belangrijkste niveau is Europa. Europa wil zich enerzijds ontwikkelen naar een duurzame, groene 
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maatschappij. Dat doet ze door zowel een wetgeving op vlak van inzameling en  

producentenverantwoordelijkheid op te stellen, en anderzijds door financiële steun te geven aan 

onderzoeksprojecten (zoals RARE³). Anderzijds wil dit men zich wapenen tegen supply problemen die 

economische schade kan berokkenen. De Europese richtlijnen worden in de Belgische en Vlaamse 

wetgeving (de andere twee niveaus) omgezet. Vlaanderen wil hierin nog een stap verder gaan. Ook 

vanuit het C2C principe vertrekkend wil Vlaanderen de Europese topregio i.v.m. duurzaam 

materiaalbeheer worden. Ten slotte kan men zeggen dat het derde deel van de driehoek, de 

factoren, ook een niet te onderschatten invloed hebben op de activiteiten van de actoren, maar ook 

op de instituties binnen het netwerk. Uit dit onderzoek blijkt dat de allerbelangrijkste factor de 

globale marktprijs is, zeker voor de industriële actoren. De hoge marktprijs van enkele jaren geleden 

versterkte de drang naar alternatieven uit recyclage, maar met de lagere prijs op dit moment is het 

moeilijker om nieuwe projecten op te starten. Dat geldt zowel voor de mijnbouw als de recyclage.  Er 

zijn echter ook andere factoren die het denken van de betrokken partijen beïnvloeden. Denk 

bijvoorbeeld aan de investeringen die Japan doet in onderzoek naar recyclage van Nd-magneten. 

Hier speelt veel meer de zekerheid van toegang tot deze grondstoffen dan de prijs ervan.   

 

Figuur 7.1 Een herwerking van Fig. 3.5 uit het theoretisch framework. De belangrijkste aanpassing is dat in deze figuur 
duidelijk blijkt dat de cradle to cradle benadering zowel bij de actoren als bij de instituties een voelbare invloed heeft.  
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7.2 Successen & Knelpunten 
 

7.2.1 Successen  

In onze case study hebben we een voorbeeld van een succesvolle samenwerking voor het 

recupereren van REE’s gezien. Precieze cijfers zijn niet bekend, maar door de samenwerking is het 

mogelijk om én REE’s, én nikkel, kobalt en dergelijke metalen te recupereren. Het is dus in de praktijk 

mogelijk om dit op een duurzame én rendabele manier te doen. In dit deel worden de successen van 

deze samenwerking opgelijst. 

We stellen vast dat de cradle to cradle benadering doorgedrongen is naar zowel de industrie als naar 

de overheden. Er is een grote bereidheid om in te zetten op duurzame bronnen voor de grondstoffen 

die onze economie voeden. De Chinese export ban uit 2010 heeft hier voor een wake up effect 

gezorgd. Uit de desk research blijkt dat er heel veel onderzoek gedaan wordt naar allerhande 

recyclagemethodes en alternatieven. Denk hierbij aan de Europese projecten die in hoofdstuk 4.1.2. 

gegeven worden, of het Japanse onderzoeksprogramma met Hitachi. De meeste van die projecten 

zijn pas na 2010 opgestart, en dus nog in een beginstadium, maar het is veelbelovend naar de 

toekomst toe. De samenwerking tussen de universiteiten, de industrie en de overheid in Vlaanderen 

loopt goed, en alle partijen ervaren deze als positief (Binnemans, 2014; Lox, 2014; Strybos, 2014). Er 

is wederzijds vertrouwen en bereidheid om kennis uit te wisselen.  

Deze joint venture bevestigt de stelling van Lu et al. (2014) dat samenwerking zorgt voor een betere 

recuperatie van grondstoffen uit end-of-life toestellen. Umicore en Rhodia hebben elk unieke 

technologieën die elk een deel van de grondstoffen kunnen herwinnen. Dat is respectievelijk een 

UHT batterijensmelter en de raffinage installatie. Als elk bedrijf zelfstandig te werk zou gaan zouden 

ze beiden grote investeringen moeten doen om elk beide installaties te bezitten, ofwel zou er een 

verlies van grondstoffen optreden. Samen slagen ze er wel in om de sluiting van de 

materialenkringloop te benaderen.  

Het misschien belangrijkste punt is dat Umicore en Rhodia tezamen bewijzen dat  het mogelijk is om 

aan recyclage van end-of-life batterijen en daarmee aan recyclage van REE’s te doen in een 

winstgevende activiteit. Het is voor veel spelers een drempel om te investeren in recyclage omdat ze 

er de baten niet van inzien (Strybos, 2014). Een succesvol voorbeeld zoals dit er een is kan 

drempelverlagend werken.   

7.2.2 Knelpunten  

Dit netwerk heeft natuurlijk naast sterke punten ook zwaktes. Na een consultatie bij de betrokken 

partijen blijken de onderstaande problemen de grootste belemmeringen voor recyclage van REE’s te 
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geven. Hier wordt er dus eigenlijk een antwoord geformuleerd op de sub- onderzoeksvraag die in 

hoofdstuk 1 van deze thesis gesteld werd, namelijk wat zijn de belemmeringen die de recyclage van 

REE’s in de weg staan. Met het beantwoorden van deze vraag naderen we het antwoord op de vraag 

waarom de recyclagemarkt voor REE’s zich nog steeds in een beginstadium bevindt, het eerste deel 

van de onderzoeksvraag van deze thesis. 

Een eerste reden ligt bij een algemeen gebrek aan knowhow. In een persoonlijk gesprek legt Nico 

Rosseel, Chief Commercial Officer bij Galloo, de vinger op de wonde. “We weten niet waar ze zitten, 

we weten niet hoe we ze eruit moeten krijgen en we weten niet wie ze van ons wil afnemen”. Het is 

niet zo dat Galloo hierin alleen staat. Er is een algemeen probleem dat de actoren aan het begin van 

de afvalverwerkingsketen niet in het kennisnetwerk betrokken zijn. Dat stellen ook de andere 

ondervraagde actoren vast (Binnemans, 2014; Lox, 2014; Strybos, 2014). De kennis en technologie zit 

verder in de keten. Dat wil zeggen dat er aan het begin van de keten grondstoffen verloren gaan die 

hadden kunnen gerecupereerd worden mits een hogere vorm van samenwerking. Aangezien de 

ferrometalen op basis van magneten gescheiden wordt is het zeer waarschijnlijk dat de REE 

magneten (zoals neodymium) in dezelfde ijzerschroothoop terecht komen. Dat wordt onder andere 

gebruikt om inox (roestvrij staal) te produceren. Zo komen de REE’s bijvoorbeeld in balkon 

balustrades terecht, en zijn ze verloren voor de industrie. Er is dus sprake van een cradle to grave 

beweging.  

Een tweede reden die met de vorige te maken heeft is de technische moeilijkheid. Het is voor 

afvalverwerkers zeer moeilijk om afgedankte toestellen volledig te ontmantelen. Dat blijkt uit 

afzonderlijke gesprekken met Galloo en OVAM (Rosseel, 2014; Strybos, 2014). Dat komt omdat er in 

de ontwerpfase van een product geen rekening gehouden wordt met de bestemming van de 

toestellen nadat ze hun end-of-life punt bereikt hebben. In de huidige context wordt er in de 

ontwerpplannen nog te weinig waarde gehecht aan de ontmanteling na gebruik. Deze praktische 

moeilijkheden versterken het hierboven genoemde eerste knelpunt. Mr. Rosseel bevestigt dus wat 

Mcdonough & Braungart (2002) zeggen in hun cradle to cradle theorie. Een deel van de 

verantwoordelijkheid voor de wereldwijd zeer lage cijfers voor recyclage van REE’s ligt dus bij de 

producenten van elektronische toestellen, een verantwoordelijkheid die op dit moment nog niet 

opgenomen worden. Er moet wel verduidelijkt worden dat dit een algemeen probleem is voor 

recyclage van REE’s en andere metalen. Dit probleem is minder groot in het onderzochte voorbeeld 

van batterijen, om de simpele reden dat batterijen meestal wel eenvoudig uit een toestel kunnen 

gehaald worden, en als geheel in de smelter van Umicore terecht komen. Het is dan ook vooral bij 

magneten dat dit probleem zich stelt. 
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Een derde knelpunt is dat een ingrijpende verandering van denkwijze een innovator nodig heeft. Een 

innovator is een partij (dat kan zowel een overheid als een industriële actor zijn) die de andere 

actoren op sleeptouw neemt om in een project te stappen. Dat blijkt zowel uit de theoretische 

benadering van de ARA als uit gesprekken met Umicore en de KU Leuven (Lox, 2014; Binnemans, 

2014). In de case study treden Umicore en Rhodia elk op hun gebied op als innovator in het fysieke 

verwerkingsproces. Op gebied van kennisverwerving is de KU Leuven een belangrijke voortrekker die 

een netwerk van uiteenlopende partners aan zich weten te binden heeft. Op institutioneel vlak 

probeert Vlaanderen zich als koploper te profileren. Toch blijkt dat er nog meer werk nodig is. Uit het 

gesprek met Galloo is het duidelijk dat de invloed van deze innovators op dit moment niet ver 

genoeg rijkt. Het bedrijf is nochtans constant op zoek naar nieuwe materialen die men zou kunnen 

winnen uit het AEEA, maar bij de REE’s kijkt men nog de kat uit de boom. Men is aan het wachten op 

een afnemer die meer wil betalen dan de kosten voor de extractie van de REE’s opgeteld bij de prijs 

van het ijzerschroot.  

Een ander verhaal is te horen bij Umicore. Volgens Egbert Lox, voelden bedrijven die met REE’s 

werken (waaronder Umicore) zich te comfortabel bij de situatie aan het begin van de 21ste eeuw, 

waarbij REE’s aan zeer goedkope prijs vanuit China geëxporteerd werden. Weinig bedrijven hebben 

op dat moment ingezet op alternatieven. De plotse exportban van REE’s uit China heeft veel 

bedrijven pijn gedaan, sommigen zelf in het failliet gedreven. Umicore is gelukkig niet actief in het 

produceren van magneten (die de meest kritische REE’s bevatten) en kwam dus relatief goed uit deze 

crisis. Dr. Lox ziet echter ook een positieve kant aan het verhaal, want een dergelijk crisismoment 

zorgt voor een boost in onderzoek en innovatie. De bedrijven die op dat moment de beste 

beslissingen nemen (samenwerkingen, investeringen...) en zichzelf de beste routines aanleren komen 

sterker uit dergelijke crisismomenten. Dat is vergelijkbaar met de evolutietheorie van Darwin in de 

evolutionaire economische geografie. Investeringen in deze sector hebben echter hun tijd nodig om 

resultaten op te leveren. Er moet eerst onderzoek gebeuren, een financieringsplan opgesteld 

worden, een installatie gebouwd worden enzovoort.   

Volgens professor Binnemans, aangesloten bij het RARE³ onderzoeksplatform van de KU Leuven, is 

de reden dat er globaal zo weinig aan recyclage van REE’s gedaan wordt in de eerste plaats een 

geldkwestie. Het is vanzelfsprekend dat bedrijven enkel REE’s gaan recycleren als ze dat op een 

winstgevende manier kunnen doen. Op dit moment is er door een algemeen gebrek aan kennis en 

infrastructuur een hoge kostprijs aan verbonden, en tegelijkertijd zitten de globale marktprijzen in 

een dalletje in vergelijking met 2012. Dat speelt dus in het nadeel van bedrijven hierin willen 

stappen.  
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Ten slotte is er bij OVAM te horen dat de Europese richtlijnen omtrent inzameling van AEEA niet 

toereikend zijn. Puur op vlak van inzameling zijn de doelstellingen hoog (85% tegen 2020) en dat is 

natuurlijk een eerste voorwaarde om aan recyclage te kunnen doen. Wat er echter ontbreekt is 

wetgeving omtrent de recyclage. Nergens in de wetgeving staat er dat REE’s, of andere kritische 

metalen, uit het afval moeten gerecupereerd worden. Door enkel de basismetalen en plastics te 

recycleren kan een lidstaat aan de Europese doelstellingen voldoen. 

7.3 Factoren  
In het theoretisch kader hebben we uitgelegd dat netwerken beïnvloed worden door drie partijen, 

namelijk de instituties, de actoren en de factoren. Het institutionele hebben we besproken in 

hoofdstuk 4, daarna hebben we de actoren behandeld. Nu is het de bedoeling om een voeling te 

krijgen voor de factoren die zich opdringen op een recyclagenetwerk.  We moeten constateren dat er 

uit de interviews weinig concrete factoren naar buiten gekomen zijn. Daarom kijken we hier verder 

dan de behandelde case study, dus naar de situatie op mondiaal vlak. 

De mogelijk belangrijkste factor op het verhaal van recyclage is de marktprijs. Na de Chinese export 

ban in 2010 zijn de globale marktprijzen op korte tijd heel snel gestegen. Op dit moment fluctueert 

die prijs en staat ze duidelijk lager dan tijdens de piek van 2012. Het is onduidelijk hoe deze prijzen 

zich op korte en middellange termijn gaan gedragen. We hebben aangegeven dat er de komende 

jaren een aantal belangrijke mijnbouwprojecten in vooral Noord-Amerika en Australië opgestart 

worden. Het ziet er dus naar uit dat het aanbod in de komende jaren sterk gaat toenemen, en 

misschien hierdoor de prijs zal dalen. Op korte termijn is het voor veel potentiele spelers een 

moeilijke afwijking. Bij Galloo zegt men namelijk ook dat hun interesse om eventueel op termijn in de 

recyclage van REE’s te investeren afhangt van wat de markt ervoor wil betalen. 

Vooral de landen die afhankelijk zijn van hun hightech industrie zijn op hun hoede van 

leveringsonzekerheden in de REE import. Landen zijn wakker geschud door de export ban vanuit 

China. De reden dat Japan 1,2 miljard dollar investeert in onderzoek naar recyclage van REE’s is 

omdat ze een grote nood hebben aan deze elementen. Hetzelfde geldt voor Europa. Hier wordt er 

ook stevig geïnvesteerd in  onderzoek. Ook in de Verenigde Staten komen er opgeroepen uit de 

industrie. Een voorbeeld is de al eerder genoemde industrieanalist Jack Lifton die de regering 

oproept om werk te maken van het recycleren van strategisch belangrijke mineralen (waaronder de 

critical rare earths), om de Amerikaanse industrie voor supply shocks te beschermen (The Atlantic, 

2009). Dus vooral op het institutionele vlak is leveringszekerheid een belangrijke factor. 

Voor bedrijven die van hun duurzaam imago een marketing strategie gemaakt hebben is de perceptie 

natuurlijk ook  een factor. Daarom doen dit type van bedrijven inspanningen die op het eerste oog 
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niet de meest winstgevende optie zijn. Umicore blijkt een dergelijk bedrijf te zijn. Een voorbeeld dat 

gegeven wordt in het interview is dat men bij Umicore enkel grondstoffen voor kobaltextractie 

opkoopt uit mijnen waarvan men kan garanderen dat  ze opgegraven zijn met respect voor mens en 

milieu, ook al komt dit met een meerprijs. Het is een voorbeeld dat los staan van recyclage, maar het 

demonstreert wel het beleid binnen Umicore. Die duurzame garantie is ook een toegevoegde waarde 

naar hun klanten toe. Een duurzaam imago is dus ook een factor die de drang naar meer recyclage 

positief kan beïnvloeden. 

Een laatste factor die de recyclage bepaalt is de tijd. Recyclage is niet iets dat van de ene op de 

andere dag kan opgestart worden. Mensen sensibiliseren om hun afval naar het containerpark te 

brengen, inzamelingsnetwerken oprichten, onderzoek naar nieuwe technologieën voeren en 

investeringen doen in infrastructuur zijn activiteiten die tijd nodig hebben. Dat is de zogenaamde lag 

time. Veel projecten zijn pas na 2010 opgestart, het is dan ook logisch dat deze nog niet onmiddellijk 

successen opleveren. Een reden waarom de samenwerking tussen Rhodia en Umicore al sinds 2011 

werkt is omdat er twee al bestaande business units samengevoegd zijn.    
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8. Conclusies en aanbevelingen  

8.1 Conclusies 
We hebben in deze studie een onderzoek gevoerd naar de recyclage van zeldzame aardmetalen, om 

te beginnen op wereldniveau, maar daarna meer toegepast op de Vlaamse en Europese situatie. In 

deze conclusie is het dan ook tijd om antwoorden op onze onderzoeksvragen te formuleren. Het 

eerste deel van onze onderzoeksvraag was “waarom bevindt zich globaal gezien de markt voor 

gerecycleerde zeldzame aarden nog steeds in een beginstadium”. Uit dit onderzoek blijkt dat de 

recyclage van REE’s zich inderdaad op het huidige moment nog in een beginstadium bevindt. Er zijn 

enkele structurele problemen die ervoor zorgen dat het percentage van recyclage nog zo laag ligt. 

Dat is zo op mondiaal vlak, maar evengoed op Europees en op Vlaams vlak. De vraag is dan natuurlijk 

“waar ligt het dan aan”? Dat is in feite een deel van de eerste subvraag “Wat zijn de belemmeringen 

die de recyclage van zeldzame aardmetalen in de weg staan?”  

Uit gesprekken met betrokken partijen en uit desk research hebben we een aantal belangrijke 

belemmeringen kunnen aantonen die een significante toename in recyclage tegenhouden. Zoals met 

de meeste problemen is het financiële aspect de grootste drijfveer. Een bedrijf dat wil recycleren zal 

dat enkel doen als het rendabel kan gebeuren. Dat blijkt op dit moment nog niet vanzelfsprekend te 

zijn. Aangezien er nog geen basis is qua kennis en recyclage brengt dat voor nieuwe projecten hoge 

onderzoeks- en investeringskosten met zich mee. Dat komt vooral omdat het probleem van de supply 

pas sinds 2010 echt kritisch werd door de plotse exportban vanuit China. Kennis is in veel gevallen 

nog een beperkende factor, zeker bij de primaire verwerkers. Een andere kostenbron én een 

belangrijke reden voor materialenverlies is dat elektrische toestellen (en algemeen geldt dat voor de 

meeste producten) niet ontworpen zijn om ontmanteld te worden na gebruik. Dat kost extra tijd en 

geld om uit dergelijke producten grondstoffen te recupereren. Aan de andere kant is het niet 

duidelijk wat de REE’s opbrengen. Op dit moment fluctueert die prijs en is het onduidelijk hoe deze 

prijzen zich op korte termijn gaan gedragen door nieuwe mijnbouwprojecten die het aanbod in de 

komende jaren sterk zal toenemen.  

Het ander deel van de subvraag is “wat zijn de voorwaarden om vooruitgang te maken”. Aan 

recyclage zijn kosten verbonden die moeten terugverdiend worden. Het is pas als bedrijven geloven 

dat ze winstgevend kunnen recycleren dat ze in dit verhaal zullen stappen. Door de technische 

moeilijkheden die hierboven besproken worden heeft recyclage nog een hoge kost. Er zijn twee 

kernwoorden die de voorwaarden bepalen: kennis en samenwerking. Iedereen die betrokken is in de 

verwerkingsketens moet de kennis hebben om op een zo efficiënt mogelijke manier te werk te gaan. 

Een afgedankt stuk elektronica moet eerst langs een primaire verwerker passeren voor het bij de 
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gespecialiseerde bedrijven terecht komt die het dan op een juiste manier verwerken. In deze stap 

gaan er veel grondstoffen verloren door een gebrek aan kennis. Daarom is een eerste voorwaarde 

om succesvol aan recyclage te doen dat er een netwerk uitgebouwd is die heel de verwerkingsketen 

betrekt. Voor die kennis is onderzoek nodig. Dat onderzoek moet gebeuren in samenwerking met de 

overheden, want geen enkel bedrijf kan of wil de benodigde miljoenen of miljarden Euro’s op tafel 

leggen. Het delen van kennis houdt in dat er op hoog niveau moet samengewerkt worden. Deze 

samenwerking bestaat uit zowel de industriële actoren, onderzoekscentra en instituties. Deze 

samenwerkingen kunnen geholpen worden door de factor tijd (een netwerk heeft de tijd nodig om te 

groeien) en de marktprijs (een hogere marktprijs maakt recyclage winstgevender en dus 

aantrekkelijker).  

De tweede hoofdonderzoeksvraag luidde “Is de situatie in Vlaanderen beter gesteld, is Vlaanderen 

een koploper op vlak van recyclage of is het een achtervolger?”. Op vlak van algemene inzameling en 

recyclage is Vlaanderen absoluut een Europese koploper, met resultaten hoog boven de vereiste 

normen van de Europese Commissie. Kijkt men echter specifiek naar REE’s kan men niet zeggen dat 

de situatie in Vlaanderen significant beter gesteld is dan het globale niveau. Er is één werkend en 

rendabel project actief in deze regio en dat is de joint venture die we hier uitgebreid behandeld 

hebben. Daarbij moet gezegd zijn dat slechts een van de twee partners effectief in Vlaanderen actief 

is. In Vlaanderen is men zich echter aan het opwerken naar de rol van een koploper. We onthouden 

uit onze gesprekken dat er in Vlaanderen een grote bereidheid is van alle betrokken partijen om een 

Europese topregio op gebied van recyclage te zijn voor REE’s, maar ook voor materialen in het 

algemeen. De overheid probeert actief de betrokken partijen aan tafel te krijgen om een verbeterde 

samenwerking te faciliteren.   

De joint venture tussen Rhodia en Umicore herinnert ons echter aan een belangrijk feit dat we niet 

uit het oog mogen verliezen. Recyclage gaat verder dan de grenzen van een regio. Hoe goed de regio 

het ook voor heeft, om echt concrete veranderingen door te voeren moet men op Europees vlak 

ageren. De rol die Vlaanderen kan spelen is dus eerder beperkt. Men kan een kader schapen 

waarbinnen recyclage efficiënter kan gebeuren, en het kan positieve stimulansen geven aan actoren 

die zich willen inzetten als innovator. Het is echter veel moeilijker om verplichtingen op te leggen. Als 

men te strenge en vooral dure milieucriteria oplegt zal er een export gebeuren naar landen waar er 

minder aandacht voor milieunormen is. Dat kan niet de bedoeling zijn. Enkel Europa kan verwerkers 

verplichten om REE’s te recupereren en om producenten te verplichten om aan duurzaam design te 

doen. Ook onderzoek is iets dat best op grote schaal gecoördineerd wordt, i.p.v. 28 verschillende 

onderzoeksprogramma’s te starten. 
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Het onderzoek naar nieuwe recyclagemethodes is volop bezig, en ook de bereidheid om naar een 

meer duurzame maatschappij te groeien waar het Cradle to cradle principe centraal staat neemt toe. 

Het lijkt er dus op dat ondanks de belemmeringen het percentage gerecycleerde REE’s binnen een 

aantal jaar significant kan toenemen. Om dit proces beter te faciliteren worden er in het volgende 

hoofdstuk enkele aanbevelingen voor de toekomst gedaan, om hiermee een antwoord te formuleren 

op de laatste twee subvragen. 

 

8.2 Aanbevelingen 
Nadat we in het vorige hoofdstuk de huidige stand van zaken rond recyclage van REE’s geanalyseerd 

hebben, is het in dit hoofdstuk de bedoeling om onze vaststellingen te vertalen in concrete 

aanbevelingen naar het beleid voor toekomst toe. Deze aanbevelingen zouden moeten leiden tot 

een institutioneel kader waarbinnen de recyclagemarkt volledig tot zijn recht kan komen. Hierbij 

willen we verder zetten wat goed is, en tegelijk lessen  trekken uit wat de huidige zwaktes zijn.  Dat 

geldt zowel voor het door ons onderzochte netwerk als voor andere bestaande of nieuw te vormen 

netwerken. 

De belangrijkste voorwaarde om REE’s uit AEEA te halen is dat het ingezameld wordt. Dat is een 

Europese aangelegenheid. Op dat gebied zit het in Europa goed. De Europese richtlijnen leggen op 

dat er vanaf 2020 85% van het geproduceerde AEEA ingezameld moet worden. Dat is voor sommige 

landen een ambitieuze doelstelling, voor andere landen die nu al hoog boven de huidige doelstelling 

van 4 kg per inwoner per jaar ageren, zoals België, zou dat een haalbare uitdaging moeten zijn 

(Strybos, 2014). Het zal dus cruciaal zijn dat er door de Europese Commissie genoeg toezicht 

gehouden wordt op het halen van de doelstelling, en dat tegelijk landen die achterop lopen geholpen 

worden. Wat ons wel zorgen baart is dat er in de Europese richtlijnen nog te weinig concreet 

gedefinieerd wordt wat er tijdens de verwerking moet gebeuren. Dat zou moeten veranderen. Een 

concrete aanbeveling aan de Europese Commissie is dat er een wetgevend kader opgesteld wordt 

dat landen verplicht om REE’s uit AEEA te halen. De Europese Commissie zal zich dus meer als leading 

actor moeten opstellen. Op dit moment is dat praktisch waarschijnlijk nog niet haalbaar, aangezien 

er in Europa slechts één REE refining installatie in gebruik is, namelijk die van Rhodia in La Rochelle. 

Er zullen dus internationale samenwerkingen moeten opgesteld worden. Het is belangrijk dat deze 

richtlijn door Europa opgesteld wordt, en niet door aparte regio’s of lidstaten. Als dat bijvoorbeeld in 

Vlaanderen zou gebeuren zal dat een export van AEEA naar andere, minder strenge regio’s 

teweegbrengen.  
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Een belangrijke verbetering, en in de praktijk waarschijnlijk het gemakkelijkst te verwezenlijken, zal 

kunnen gerealiseerd worden door het uitbreiden van kennis en samenwerking naar de hele 

verwerkingsketen. In het door ons onderzochte netwerk zien we een joint venture tussen twee 

gespecialiseerde recyclagebedrijven. We zien in dit geval dat de batterijen die in deze joint venture 

terecht komen op een correcte en duurzame manier verwerkt en gerecycleerd worden. Op dit deel 

gaat er dus weinig verloren, maar om materialenkringlopen echt te sluiten mag er ook bij de 

inzameling geen verlies zijn. Dat houdt in dat iedere actor in deze keten betrokken moet worden. Het 

allergrootste deel van het ingezamelde AEEA komt namelijk niet rechtstreeks bij bijvoorbeeld 

Umicore terecht, maar passeert eerst via een afvalverwerkingsbedrijf zoals Galloo. Deze partijen 

zouden dus veel meer in het verhaal moeten betrokken worden. Dit vereist het delen van kennis. Dit 

punt kan men al terugvinden in hefboom 2  van het Vlaanderen in Actie-plan. Nu moet het nog in de 

praktijk omgezet worden. Professor Binnemans stelt dat het de grootste actors moeten zijn die het 

voortouw hierbij nemen. Dit zijn de innovators zoals het in de ANT gegeven wordt. Hij laat echter in 

het midden of de innovator een industriële partner of een overheid moet zijn. Hier kan de Vlaamse 

overheid, gerepresenteerd door OVAM, wel een belangrijke rol in spelen. Zoals Dimitri Strybos van 

OVAM het verwoordt, Vlaanderen moet optreden als facilitator door de betrokken actoren aan tafel 

te krijgen (Strybos, 2014). 

Een ander aspect van het recyclageprobleem is de verantwoordelijkheid van de producent in het 

ontwerp rekening te houden met eenvoudige ontmanteling na het levenseinde van het product. 

Vanuit de Europese Commissie is men hier al mee bezig (Richtlijn 2012/19/EU), maar dit moet nog 

nauwer gedefinieerd en toegepast worden. Ook in het Vlaanderen in Actie plan wordt er hiermee 

rekening gehouden. Duurzaam design is een van de hefbomen naar duurzaam materialenbeheer. In 

tegenstelling tot de recyclagebedrijven is er voor producenten vaak geen financiële meerwaarde om 

in de ontwerpfase van een product rekening te houden met de uiteindelijke ontmanteling ervan. 

Daarom moet er vanuit het institutionele een stimulans komen, uitgedrukt in verplichtingen en/of 

voordelen voor de producent om hier vrijwillig in te stappen. Het initiatief hiervoor moet vanuit 

Europa komen. Voor Vlaanderen of België is het heel moeilijk om geïsoleerd aan de producenten 

maatregelen op te leggen.  

Het is nog interessant om te vermelden dat er in het najaar een rapport zal verschijnen van ERECON 

(European Rare Earth Competency Network), een werkgroep van Europese experts. Ook prof. 

Binnemans is hier lid van. Het rapport zal aanbevelingen geven naar de beleidsmakers om recyclage 

van REE’s te bevorderen (Binnemans, 2014). 
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8.3 Streefdoel 
Een ideale vorm van samenwerking zou een netwerk zijn dat de hele afvalverwerkingsketen (van 

bijvoorbeeld batterijen) tot en met de producent beslaat waarbij kennis over de hele lijn gedeeld 

wordt (Fig. 8.1). Dat houdt in dat de primaire afvalverwerkers de kennis hebben om cruciale 

onderdelen te scheiden en te verdelen naar de juiste afnemers. Deze afnemers, in de figuur de 

recuperators genoemd, hebben de juiste routines en technologieën om de onderdelen zo te 

verwerken dat er geen grondstoffen verloren gaan. In het schema zijn er bewust verschillende 

recuperators getekend omdat we aangegeven hebben dat weinig recuperators de mogelijkheid 

hebben om alle grondstoffen te recupereren. Er is dus samenwerking vereist. De gerecupereerde 

REE’s, kobalt, nikkel enzovoort worden dan naar de producent gebracht, die er opnieuw batterijen 

van maakt vanuit een duurzaam ontwerp. Alle actoren in deze keten staan in verbinding met de 

onderzoeksinstellingen die nieuwe technieken en feedback uitwisselen. Ook staan ze in contact met 

de overheden die een wetgevend kader voorzien, bijvoorbeeld met het oog op milieunormen, en die 

financieel steun biedt waar dat het maatschappelijk belang ten goede komt. Dat zijn kosten die de 

privépartners niet willen of kunnen betalen, zoals de 1,2 miljard dollar die de Japanse overheid 

vrijgemaakt heeft voor het onderzoeksprogramma samen met Hitachi. 

 

Figuur 8.1 Schema van een ideale maatschappij waarbij men kan spreken van een volledig gesloten kringloop. De 
buitenste cirkel stelt de beweging van de grondstoffen voor. De voorwaarde voor zo een kringloop is dat iedere speler 
hierin betrokken is, en dat alle actoren met elkaar in contact staan. 
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10. Bijlagen 

Interview OVAM (Strybos, 2014) 
Interview met Dimitri Strybos, medewerker bij OVAM, team EEA & Metallurgie, afgenomen in 

Mechelen op 19/05/2014 

Ik doe een onderzoek naar de recyclage van REE’s uit elektronisch afval in Vlaanderen en ik ben 

geïnteresseerd in de rol die de Vlaamse en Europese overheid hierin speelt. 

Momenteel worden er zo goed als geen gerecycleerd vanuit Vlaamse AEEA. Er is een proefproject 

met Indaver, dat is een verwerker van oa spaarlampen en gasontladingslampen. Zij hebben een 

proefproject waar ze fluorescentiepoeder afvoeren naar Rhodia. Rhodia is de enige grote verwerker 

in Europa die zich bezig houdt met recyclage van zeldzame aarden. 

Ik heb mij gefocust op een samenwerking tussen Umicore en Rhodia voor de verwerking van REE’s 

uit batterijen. 

Ja, inderdaad. 

Ik zou het eerst  algemeen willen hebben over de inzameling van elektronisch afval. De wetgeving 

die Europa opgesteld heeft ivm inzameling van AEEA is redelijk ambitieus en Vlaanderen/België 

scoort hier sterk in. Er wordt echter in de wetgeving geen eisen opgelegd ivm recupereren van 

REE’s of andere metalen. Vind u dat dit bij een volgende aanvulling er wel in zou moeten komen?  

Dat is inderdaad een groot gebrek. De richtlijn is ambitieus op vlak van inzameling en het percentage 

dat bereikt moet worden voor inzameling, maar op vlak van verwerking is die minder ambitieus. Wij 

voldoen nu al aan alle Europese doelstellingen die in 2016 moeten behaald worden, 2019 is nog iets 

hoger maar wij gaan dat ook halen. Zonder oog te hebben voor zeldzame en kritieke metalen kun je 

dat bereiken. Het probleem is dat dat uitgedrukt is in gewichtspercentage. Je moet zoveel procent 

van het gewicht recycleren en als je je concentreert op basismetalen en plastics dan kom je al aan 

dat percentage. Er is geen enkele incentive vanuit de richtlijn om te gaan focussen op zeldzame 

aardmetalen of andere kritieke metalen. Dus dat is een probleem. Wij willen daar zeker voor ijveren 

om dat bij volgende herzieningen erin te krijgen. Maar bij de laatste herziening heeft de Commissie 

dat niet ter discussie geplaatst. Dus zal het wachten zijn op komende herzieningen om daar iets in te 

krijgen. Hoe wij het zien is dat we liever specifieke doelstellingen willen voor bepaalde 

productgroepen. We zouden perfect kunnen zeggen dat als je lampen recycleert, je uit het 

fluorescentiepoeder minstens zoveel zeldzame aarden moet halen. Of als je laptops recycleert, haal 

dan de printplaatfractie eruit en stuur die apart naar recyclage. 

Is dat volgens u door een gebrek aan politiek draagvlak of door technische moeilijkheden?  

Op Europees niveau is dat eerder politiek denk ik. Er zijn natuurlijk, als je specifiek over zeldzame 

aarden spreekt, niet veel die het recycleren [enkel Rhodia]. Maar sowieso is er niet veel ruimte voor 

concurrentie. Het gaat om zo kleine hoeveelheden, als je dat rendabel wil krijgen moet je dat vanuit 

een zeer groot gebied concentreren en naar een verwerker brengen. Voor heel Europa zijn dat 

kilogrammen, je hebt geen tonnen die je kunt recupereren. Wij zoeken naar waar wij vanuit 

Vlaanderen verder kunnen gaan dan wat Europa oplegt, maar dat is niet evident. We kunnen in de 

wetgeving zeggen dat als je bijvoorbeeld smartphones of laptops verwerkt je daar de zeldzame 
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aarden uit moet halen, maar het moet ook efficiënt zijn. Het mag niet tegen extreem hoge kosten 

gebeuren. Het is ook onduidelijk hoeveel dat kost. Het brengt geen geld op. De REE’s op zich wel, al 

zien we dat de markt op dit moment zeer volatiel is. Wat ik bedoel is dat als je hier de zeldzame 

aarden wilt uithalen zal je dat zeer veel manuren kosten (als je het manueel doet om bepaalde 

componenten eraf te halen) of technisch/mechanisch zijn er zeer hoge investeringskosten vereist. 

Dan is de afweging of het er tegenop weegt. 

Nog even terug naar de Europese wetgeving. Die vereist dat in 2020 85% van het AEEA verwerkt 

wordt. Dat is ongeveer 20 kg per inwoner per jaar. Vlaanderen zit op dit moment ongeveer aan 12 

kg. Is Vlaanderen op dit moment in staat om die doelstelling te halen?  

Nu zitten we ongeveer aan 45% voor België, in Vlaanderen zitten we iets hoger, 48-50%. De 

doelstelling van 2016 45% inzamelen tegenover wat er op de markt gebracht wordt halen we zeker. 

Voor [31 december] 2019 is het 65% tegenover wat er op de markt gebracht wordt, of zoals jij het 

zegt 85% ten opzichte van wat er vrijgekomen is. Dat wil zeggen dat we naar 17-18 kg ingezameld 

moeten gaan, wat wel een uitdaging is. Recupel heeft vorig jaar een studie uitgebracht, waarin de 

massabalans en marktstructuur van AEEA in België in kaart werd gebracht. Via het Recupel-systeem 

wordt 47% van het vrijgekomen AEEA ingezameld. De studie is erin geslaagd om bijkomend nog 23% 

te documenteren. Een deel van ons elektronisch afval wordt toch verwerkt bij onze Vlaamse 

afvalverwerkers, maar het wordt niet gerapporteerd. Een deel zit in de huisvuilzakken, een deel 

wordt hergebruikt, een deel gaat naar de export – al dan niet legaal. Het is niet dat het grootste 

gedeelte niet wordt ingezameld, maar het wordt niet gerapporteerd. Of het gaat naar andere routes 

die we misschien niet altijd willen. Maar met de laatste Vlarema wijziging waar de herziene AEEA 

richtlijn wordt omgezet hebben we ook een rapporteringsverplichting opgelegd aan iedere verwerker 

en inzamelaar. Tot nu toe zijn het enkel de cijfers van Recupel die we krijgen. Als iedere inzamelaar 

en verwerker aan ons rapporteert verwachten we wel dat die cijfers omhoog zullen gaan. Dan 

kunnen we ook naar Europa betere cijfers rapporteren. Maar om die 65%-85% te halen is er wel nog 

een serieuze weg te gaan. Zeker voor kleinere toestellen. Die worden te weinig ingezameld. Kijk naar 

gsm’s, iedereen heeft thuis wel nog een niet meer gebruikte gsm liggen. Hetzelfde met oude laptops. 

Dat is ook een probleem natuurlijk. 

Recyclage is een fenomeen dat op een grotere schaal gebeurt dan de landsgrenzen (denk aan de 

samenwerking Umicore-Rhodia). Vlaanderen wil hierin een voortrekkersrol spelen. Maar denkt u 

dat het efficiënter zou zijn als de doelstellingen op Europees niveau verankerd worden, of heeft 

Europa nood aan regio’s die een voortrekkersrol willen vervullen?    

Dat is een goeie vraag. Wij zijn er nu op dit moment mee bezig. We weten dat de Europese 

doelstellingen de eerste jaren niet gaan wijzigen. We laten een aantal studies doen waar we willen 

kijken waar er quick wins te realiseren zijn. Dat zijn bepaalde zaken die nog niet gebeuren maar die 

gemakkelijk ingevoerd zouden kunnen worden en misschien zelf geld opbrengen. Bij zulke quick wins 

willen we in Vlaanderen verder gaan dan wat Europa oplegt, maar we willen zeker geen draconische 

doelstellingen beginnen opleggen die ervoor zorgen dat onze recyclage veel duurder wordt en dat 

het allemaal naar het buitenland geëxporteerd wordt. Op zich zijn we niet tegen export, maar vaak 

gebeurt de verwerking in andere landen minder goed dan hoe het hier gebeurt. In Vlaanderen staan 

we zeer sterk in manuele depollutie en ontmanteling. Een voorbeeld is Galloo. Een laptop wordt daar 

quasi volledig uit elkaar gehaald. De printplaat, harde schijf, batterij enz. wordt eruit gehaald en 
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apart verwerkt. In andere landen haalt men de batterij eruit en laten ze de laptop kapot vallen, 

smashing noemt dat. Dan wordt de laptop in stukken verwerkt. Zo verlies je bijvoorbeeld veel van de 

edele metalen. Als je de printplaat er niet uithaalt en alles in de shredder steekt verlies je meer dan 

de helft van je edele metalen, soms tot 75% dat je kwijt bent. Dus qua depollutie en ontmanteling 

staan wij in Vlaanderen ver, en me moeten er voor zorgen dat we dat behouden. Als we zeer strenge 

regels invoeren kan het zijn dat veel meer AEEA naar de export gaat. 

Hebt u een concreet voorbeeld van een quick win die Vlaanderen al gerealiseerd heeft of kan 

realiseren?  

Er is vorig jaar een project geweest, het Prime project, met Phillips, Van Gansewinkel, Umicore, 

Parec, KU Leuven... Dat ging over recyclage van LCD flatscreens. Daar hebben ze aangetoond dat het 

rendabel is om de back cover van de LCD tv weg te nemen, die naar hoogwaardige plastic recyclage 

te sturen en als je toch bezig bent de printplaat te verwijderen en naar bijvoorbeeld Umicore te 

sturen. Jammer genoeg heeft Apparec  dit model nog niet geïmplementeerd. Maar op zich is dit een 

mooi voorbeeld als je ervoor kan zorgen dat een deel van de plastics en de printplaat naar 

hoogwaardige verwerking gaan. De post-shreddertechnieken zijn natuurlijk in de laatste jaren ook 

veel verbeterd, ze halen er nu veel meer uit op die manier dan dat vroeger het geval was. Maar via 

manuele ontmanteling heb je natuurlijk nog altijd een hogere materiaalrecuperatie. Op die quick 

wins hebben we voor de rest nog niet zo veel zicht. Er start nu een studie door VITO, KU Leuven en 

IMEC die voor ons gaan bekijken waar er nog quick wins zijn die we kunnen realiseren. We 

verwachten de resultaten daarvan tegen het einde van het jaar.  

Toen ik bij Galloo was zag ik inderdaad dat men daar heel veel aandacht besteedt aan manuele 

voorsortering, en dat er echt gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke recuperatie. Maar op 

vlak van recuperatie/verwerking van REE’s is het duidelijk dat de kennis ontbreekt. En naar wat ik 

lees is Galloo hier geen uitzondering. In deze stap gaan er grote hoeveelheden REE’s verloren, 

bijvoorbeeld de magneten. De 2de hefboom van het duurzaam materialenbeheer voor ViA (“slim 

samenwerken”) zegt dat het netwerk vergroot en de kennis gedeeld moet worden. Hoe willen 

jullie in de praktijk er voor zorgen dat een Galloo in dit verhaal betrokken wordt? 

We hebben ook een hefboom 8 die over metalen gaat [kritische metalenkringlopen]. Hiervoor zitten 

we geregeld samen met alle stakeholders die hierbij betrollen zijn. Daar zit FEBEM als 

koepelorganisatie voor inzamelaars en verwerkers in, daar zitten ook bv Umicore en Agoria in. We 

proberen om samen tot actie over te gaan hierrond. FEBEM heeft zich geëngageerd om trekker te 

zijn voor een actie rond gericht ontwikkelen van nieuwe technologieën en zij gaan nu in het najaar-

komend jaar bij al hun leden nagaan waar er opportuniteiten zitten, en dan samen met KU Leuven en 

VITO, Umicore... bespreken hoe we het verder kunnen aanpakken en iets verwezelijken in 

Vlaanderen. We zien ook wel voor Vlaanderen als koploper dat als we nieuwe technologieën 

ontwikkelen. Dat hoeft niet per se in de eindverwerking zijn, dat kan ook in de preprocessing, bij een 

Galloo bijvoorbeeld, zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat daar de zaken zijn die we moeten realiseren. Bij 

Umicore kunnen we er zeker van zijn dat die maximaal onderzoeken in onderzoek en innovatie. Als 

zij ergens een opportuniteit zien gaan ze er voor gaan. Umicore zegt dat ook, het probleem zit in de 

preprocessing om daar stromen te concentreren en naar een goeie verwerker te sturen. Als we daar 

in slagen om iets te ontwikkelen met alle betrokken partijen denk ik wel dat we iets hebben dat we 

kunnen uitdragen Europees. Ik hoop dat dat er gaat komen  in de komende jaren. Die hefboom 8 van 
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de metalen dat loopt wel goed. Er is natuurlijk een verschil tussen zeggen “we gaan eraan werken” 

en het effectief doen. Maar we zien een positieve evolutie. De wil is er alleszins bij heel wat partijen 

om eraan te werken. 

En jullie zijn dan de partij die de andere actoren aan de tafel brengt?  

Ja, wij zijn de facilitator. Nu voor hefboom 8 is Agoria de trekker eigenlijk, maar vanuit OVAM 

ondersteunen wij dat ook en proberen we zoveel mogelijk te zorgen voor overleg en samenwerking. 

Een andere hefboom (#1) is duurzaam design en de verantwoordelijkheid van de producent. Het 

gaat om duurzaam design, dus dat producten zo ontwikkeld worden dat onderdelen ervan hersteld 

kunnen worden en dat na eindgebruik het product ontmanteld kan worden. Hoe wil men dat in de 

praktijk omzetten en kunnen jullie hierin iets doen of is dat een Europese verantwoordelijkheid? 

Wij als OVAM hebben natuurlijk niet veel bevoegdheid rond ecodesign, dat zit onder 

productnormering, wat een federale bevoegdheid is, daarvoor moet je aankloppen bij de FOD 

leefmilieu. Wij ondernemen wel redelijk wat actie op vlak van ecodesign. We hebben bijv. de 

Ecodesign awards en de Ecolizer?  Dat zijn allemaal elementen die wij inzetten om ecodesign meer 

gangbaar te maken bij Vlaamse ontwerpers. Natuurlijk rond elektronische toestellen is het probleem 

dat er hier niet veel echte producenten zijn. Zeker voor consumentenelektronica zit dat vooral in 

Azië. De leden van Recupel zijn voor 95% invoerders. Zij worden wel als producent beschouwd 

binnen de wetgeving maar zij hebben geen hefbomen in handen om daarop te wegen. In Duitsland is 

het al iets anders omdat het een veel grotere markt is, die kunnen al meer gaan wegen. In België is 

de markt zo klein, zeker met open grenzen, kunnen de invoerder niet genoeg wegen. Daarom zijn we 

ook actief op Europees niveau. De Europese richtlijn rond ecodesign is op dit moment enkel gefocust 

op energie, we willen daar ook materiaalcriteria inkrijgen. Of criteria rond herstelbaarheid of 

ontmantelbaarheid. Dat is een uitdaging voor de toekomst want als we iets willen realiseren rond 

ecodesign moet dat gebeuren op Europees niveau, niet op Belgisch niveau. 

En neigt u dan eerder naar verplichting of naar stimulatie? 

Ik denk dat we moeten gaan naar verplichting, op Europees niveau dan. Ik denk dat je perfect kan 

zeggen dat de producten die op de Europese markt komen moeten voldoen aan bepaalde criteria, of 

ze worden niet toegelaten. Dat kan gradueel gaan he. Je hoeft niet onmiddellijk heel strenge regels 

op de leggen, dat kan gefaseerd gaan.  

Met Vlaanderen in Actie legt u zichzelf doelen op ivm duurzaam materiaalbeheer en gesloten 

kringlopen. Voor 2020 is de doelstelling  “Tegen 2020 wil Vlaanderen in Actie een basis hebben 

gelegd voor een groene kringloopeconomie met een zo laag mogelijk grondstoffen-, energie-, 

materiaal- en ruimtegebruik”. Dat klinkt vaag. Wat verstaan jullie onder een basis voor een groene 

kringloopeconomie?  

Het sluiten van een kringloop voor metalen is iets dat we niet kunnen realiseren voor 2020. Maar we 

willen tegen 2020 wel stappen in die richting zetten, een duidelijk beeld hebben van waar we 

naartoe willen en identificeren welke stappen we moeten ondernemen om daar te geraken. Je hebt 

verschillende zaken nodig, ten eerste een wetgevend kader, innovatie, gerichte technologie... Je hebt 

veel zaken nodig. In de komende jaren, specifiek voor metalen, willen we daar een goed beeld op 

krijgen wat er mogelijk is, wat er niet mogelijk is. En gericht partijen bij elkaar brengen om de bal aan 
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het rollen te krijgen. Voor een deel zijn we al zeer goed bezig en we zijn al Europese koploper in 

verschillende zaken, maar willen we het verschil maken de komende 10-20 jaar moeten we toch nog 

een aantal stappen verder durven zetten. Voor ons als ideaalbeeld zien wij de kringlopen tegen 2050 

gesloten. Dat is nog altijd ambitieus denk ik, want een volledige gesloten kringloop gaat met nooit 

bereiken. 100% is niet mogelijk. Maar veel uitdaging zitten op vlak van design. Bijvoorbeeld de beste 

manier om op dit moment een smartphone te verwerken is de batterij uithalen en integraal in de 

kopersmelter van Umicore te gooien. Maar hierdoor verlies je het aluminium en het staal enz. Als we 

ertoe kunnen komen dat de materialen veel gemakkelijker uit elkaar gehaald kunnen worden zou dat 

natuurlijk helpen. Je kent misschien het “metaalwiel” van de verschillende groepen metalen, als je 

voor de ene groep gaat ben je de andere metalen kwijt. Je kunt niet koper en staal in een verwerking 

scheiden. Al s je ervoor kan zorgen dat door een speciale design je deze metalen kunt scheiden voor 

het smeltproces, en naar een aparte verwerking gaan, dan bereik je echt hoogwaardige recyclage. Bij 

de plastics is het ook zo. Met al die verschillende soorten plastics die geshredderd worden  krijg je 

een mix. Dat maakt het onmogelijk om nog hoogwaardige plastics te bekomen. Je kunt dus nog zo 

veel investeren in recyclagetechnologie, als je product slecht ontworpen is gaan we er nooit komen 

en gaan we de kringloop nooit kunnen sluiten. 

In hoeverre is men zich bij ViA bewust van de problematiek rond REE’s? Is dat één (groep) van de 

kritieke metalen waar men op mikt bij het sluiten van de duurzame materiaalkringlopen? 

Ja, maar we willen wel een bedenking maken. Die kritieke metalen zijn door Europa opgesteld. De 

REE’s zijn daar één van. Er is natuurlijk een sterke focus op de Europese belangen voor de industrie. 

Wij moeten oppassen, we zijn een milieuorganisatie. Het is belangrijk, maar we moeten ook oog 

hebben voor andere metalen. Bijvoorbeeld goud heeft een heel sterke milieu impact bij ontginning. 

Dat staat niet op het lijstje kritieke metalen, maar dat mogen we zeker niet uit het oog verliezen. Het 

bepaalt dikwijls zelf de waarde van de recyclage. Een al te strikte focus op die kritieke metalen willen 

we zeker niet maken, we beschouwen het als kritieke en waardevolle metalen. De zeldzame aarden 

zijn daar zeker een van. Het is wel een moeilijke groep om de kringloop te sluiten. Het gaat namelijk 

ook om kleine hoeveelheden. Ik vraag mij af hoe we ze uit de huidige elektronische toestellen 

moeten krijgen. Dat zal een grote uitdaging zijn. In sommige toepassingen zal dat gemakkelijker gaan, 

neem nu het fluorescentiepoeder van Indaver naar Rhodia. Moeilijker is het met magneten die 

ergens diep in je toestel zitten. Wat is de kostprijs om die eruit te halen?  

Ik stel de vraag omdat ik in de voorbije maanden gemerkt heb dat deze groep metalen een vrij 

onbekende grondstof is voor veel mensen, waar men algemeen weinig affiniteit mee heeft. Is dat 

een groep metalen waar er echt mee rekening gehouden werd toen de Vlaamse doelstellingen 

uitgewerkt werden?  

Ze zijn meegenomen in onze hefboom rond metalen en continue kringlopen. We hebben daar ook 

aandacht voor. We beschouwen ze als een van de probleemmetalen waar mee rekening moet 

gehouden worden, want nu worden ze niet gerecycleerd. Het is ook wel interessant om eens te 

kijken naar Wallonië. Zij gaan nu in het kader van het Marshall Plan met een project van 41 miljoen € 

starten hierover. Dat noemt Reverse Metallurgie. Zij willen er echt wel op inzetten om hier iets rond 

te ontwikkelen. Er zijn heel wat actoren die daar aan meewerken. Eigenlijk zouden wij ook tot zoiets 

moeten komen om in Vlaanderen te ontwikkelen. 

Of samen? 
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Of samen inderdaad. Eigenlijk is het positief dat er nu in Wallonië ook aandacht voor is. Europees zijn 

er ook enkele projecten gestart, zoals Remanence. Er is ook een netwerk Erecon waar er iemand van 

OVAM in zit, daar gebeurt er heel wat. Maar ik denk van de zeldzame aarden, dat moet je Europees 

zien. Of globaal zelf. Dat is een globale markt. 

Een van de Europese onderzoeksprojecten is hier aan de KU Leuven, namelijk RARE³ . Hier wordt 

ism met de industrie heel vooruitstrevend onderzoek gedaan naar recyclage voor REE’s. Van hen 

hoor ik dat ze vanuit Vlaanderen geen financiële steun krijgen, tenzij via FWO beurzen. Hoe 

probeert Vlaanderen daar dan wel aan mee te werken?  

Je hebt wel de MIP projecten, dat zijn onderzoeksprojecten zoals het Prime-project rond LCD 

schermen. Van daaruit is er wel subsidie voor dergellijk onderzoek. Maar ik denk dat er wel ergens 

nood is, maar ik ben niet echt op de hoogte van het financiële luik.  

Dat valt nochtans onder de derde hefboom “slim investeren” om innovators te ondersteunen om 

hun rol te spelen.  

Er is wel nood aan misschien nog meer ondersteuning voor innovatieve zaken, maar ik ben daarvan 

niet op de hoogte.  

Ik heb net ook met Umicore gepraat. Zij zeggen dat ze van Vlaanderen ook geen financiële steun 

krijgen, maar dat ze het appreciëren dat ze geraadpleegd worden in belangrijke onderzoeken en 

dat ze mee aan de tafel mogen.  

Umicore is wel altijd zeer actief in projecten en overlegmomenten.   
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Interview Galloo (Rosseel, 2014) 
Dit interview werd afgenomen met Nico Rosseel, Chief Commercial Operations bij Galloo. Volgende 

tekst is een synthese van een gesprek tijdens een bezoek aan de hoofdzetel en belangrijke 

recyclagesite te Menen op vrijdag 18 april.  

Ik zie op jullie website dat jullie gespecialiseerd zijn in de verwerking van AEEA. Zijn jullie ook actief 

in het recycleren van REE’s? 

Eigenlijk niet, omdat we niet weten waar ze zitten, hoe we ze eruit moeten halen, wie ze van ons wil 

afnemen.... We volgen de markt wel vanop een afstand en als een klant de juiste prijs ervoor zou 

willen betalen zijn we ook geïnteresseerd om hierin te stappen.  

Kan je iets vertellen over de samenwerking met Recupel? Hoe werkt dat precies?  

Om de paar jaar schrijft Recupel een aanbesteding uit voor de verschillende categorieën van 

huishoudelijk afval. In klein huishoudelijk afval zijn we heel goed, de grote toestellen hebben we 

verloren, aan koelkasten bieden we niet mee. De beste aanbieding krijgt 50% van het marktaandeel, 

de concurrenten kunnen samen de andere 50% verdelen als ze dat aan dezelfde condities kunnen 

doen. Anders 100% voor de winnaar. Het afval wordt ingezameld in containerparken of bij 

elektronica handelaars. Het ingezamelde afval wordt dan door transportbedrijven naar de het 

recyclagebedrijf gebracht. Men  probeert om dit geografisch zo goed mogelijk te verdelen zodat de 

transportafstanden zo klein mogelijk zijn. Het bedrijf dat dat de aanbesteding wint moet dan het 

afval volgens de bestaande wetgeving verwerken. Dat houdt onder andere in dat gevaarlijke of 

giftige stoffen zoals kwik en PCB’s5, maar ook rookmelders met een radioactieve bron op een 

correcte manier ontmanteld worden. 

Leveren jullie producten aan Umicore of Solvay Rhodia? 

Umicore is een klant. Dat is vooral metaal schroot, o.a. voor reductie van koper, dat gaat om een 

paar duizend ton per maand. Daarnaast halen we printplaten of printed circuit boards uit computers, 

oude tv’s enzovoort. Deze printplaten worden in de shredder verkleind tot stukken van ongeveer 4 

cm. Het gaat om drie types printplaten, namelijk rijke printplaten uit computers, arme printplaten uit 

tv’s en printplaten rijk aan kunststoffen uit LCD schermen. Hier wordt volgens de contracten goud, 

zilver, paladium en koper uitgehaald. Voor de rest zegt Umicore natuurlijk niet wat ze er nog allemaal 

mee doen. We zamelen voor Umicore ook NiMH en Li-batterijen in, en af en toe nemen ze gsm 

toestellen (die apart gehouden worden) van ons af. 

Hoe werkt het verwerkingsproces? 

Het ingezamelde AEEA uit de verschillende containerparken in Vlaanderen wordt met vrachtwagens 

naar de site van Menen gebracht. Hier worden de elektrische toestellen eerst manueel uit elkaar 

gehaald. Dat gebeurt in samenwerking met de beschutte werkplaats van ‘t Veer. Zo krijgen mensen 

met een mentale beperking de kans om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Aan een lopende band 

                                                             
5 PCB= Polychloorbifenyl. Dat is een verzameling van chloorhoudende organische moleculen die vroeger 
gebruikt werden als isolatievloeistof in transformators en condensatoren, als koelvloeistof, smeermiddel, 
hydraulische vloeistoffen en nog tal van andere toepassingen. PCB’s zijn zeer giftig en zijn daarom sinds 1985 
verboden in nieuwe producten. Toch zijn er nog steeds toestellen met PCB’s in omloop, die men als ze 
afgedankt worden zo goed mogelijk uit de afvalverbrandingsovens moet houden.  
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worden bijvoorbeeld condensators, elektrische snoeren, printplaten, batterijen, displays enzovoorts 

gesorteerd. De rest wordt in de shredder verkleind, gezuiverd voor kwik en gescheiden op basis van 

dichtheid. Dit gebeurt in verschillende flotatietanks met vloeistoffen met een bepaalde dichtheid. De 

ijzerfractie wordt van de andere metalen gescheiden met behulp van magneten. Misschien komen de 

REE magneten hier terecht, dat weet ik niet. Het aluminium en de resterende printplaten (in dezelfde 

dichtheidsklasse) worden op basis van kleur gescheiden. De eindproducten worden nog gezuiverd en 

op vraag van de klant in een bepaalde korrelgrootte verbrijzeld. We zijn nu ook veel meer actief in 

het bewerken van plastics, met een nieuwe installatie die binnen een paar maanden in gebruik 

genomen wordt. Sinds ik hier werk, +20 jaar nu al, vinden we ieder jaar wel iets dat we nog kunnen 

recupereren, of dat we kunnen verbeteren aan onze processen. 

Dus kan het zijn dat jullie binnenkort wel naar REE’s zoeken?      

Zoals gezegd zijn wij niet actief aan het zoeken naar klanten om zeldzame aarden te recupereren, 

maar mocht blijken dat de magneten bij het ijzer terecht komen en er iemand ons wil betalen om ze 

eruit te halen gaan we dat zeker bekijken. Het eerste criterium is natuurlijk de prijs. Wij moeten 

natuurlijk onze kosten terugverdienen. De prijs zal dus hoger moeten liggen dan de gemaakte kosten 

en hoger dan de prijs voor een equivalente massa aan ijzer. Een tweede criterium is natuurlijk de 

haalbaarheid, het moet praktisch mogelijk zijn om ze te kunnen scheiden. Ik heb hier niet genoeg 

verstand van om daarover uitspraken te doen. 

In de literatuur en in beleidsteksten kom je vaak tegen dat een groot probleem binnen de 

recyclage is dat toestellen niet ontworpen zijn om efficiënt uit elkaar gehaald te worden. Zien jullie 

dat in de praktijk ook? 

Ja dat is zeker zo. (toont een stuk metaal). Hier zie je bijvoorbeeld een stuk waarvan de buitenkant uit 

aluminium bestaat, met een kern uit koper. Wij laten deze stukken nog eens door de shredder gaan 

om ze te verkleinen. Dan wordt dit stuk gebroken en kunnen we beide metalen recupereren. Maar 

het zou voor ons natuurlijk veel gemakkelijker zijn als de toestellen of de autowrakken die hier 

binnenkomen zo ontworpen zijn dat de verschillende onderdelen simpel te demonteren zijn. Dat is 

ook het probleem met de zeldzame aarden. Als een toestel met bv een REE-magneet zo ontworpen 

zou zijn dat we die er in de preprocessing gemakkelijker kunnen uithalen zou dat magneetje niet in 

de ijzersmelt verdwijnen. 
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Interview KU Leuven (Binnemans, 2014) 
Dit interview werd afgenomen via mail met Prof. Dr. Koen Binnemans, gewoon hoogleraar Faculteit 

Wetenschappen, Afdeling Moleculair Design en Synthese.  

Volgens Binnemans et al. (2013) (The Balance Problem) moet recyclage van de 5 critical Rare earths 

in lampen en magneten gestimuleerdbworden om het het balance problem op te lossen. De joint 

venture van Umicore en Rhodia recupereert vooral lanthaan uit batterijen. Dit versterkt dus het 

balance problem. Is dat dan mondiaal (economisch of ecologisch) gezien een slechte zaak? 

 

Als er door meer recyclage meer neodymium wordt gerecupeerd, zullen er minder ertsen worden 

ontgonnen en zal er minder lanthaan beschikbaar worden. Momenteel wordt er een klein overschot 

aan lanthaan geproduceerd. Als de ontginning van ertsen daalt, kan er een tekort komen. Dat kan 

worden opgevangen door de recyclage van lanthaan uit batterijen. Bovendien bevatten de nikkel 

metaal hydride batterijen nog andere interessante metalen om te recycleren, vooral dan nikkel. Het 

recycleren van cerium is bijvoorbeeld economisch gezien veel minder te verantwoorden. 

 

Hoe is de samenwerking tussen de KU Leuven en de industriële partners tot stand gekomen? 

Kwam de vraag vanuit de industrie, vanuit de academische wereld of vanuit de overheden? 

 

Oorspronkelijk kwam het initiatief vanuit de KU Leuven. We hebben bedrijven doelbewust 

aangeschreven met de vraag om deel uit te maken van de industriële gebruikerscommissie van  

Het RARE3 project. Dit idee kwam voort uit andere gelijkaardige initiatieven zoals SMaRT-Pro² 

(http://smartpro2.eu/ ). De industriële gebruikerscommissie groeit nog steeds, maar nu contacteren 

de bedrijven ons zelf om lid te worden. We moeten niet meer actief werving voeren. 

 

Kunt u nog andere partijen (zowel bedrijven als kennispartijen) noemen die in Vlaanderen en/of 

Europa actief betrokken zijn bij de recyclage van REE's?  

De enige echte grote speler op het gebied van recyclage in Europa is Solvay (Rhodia). 

Daarnaast vertonen ook nog magneetproducenten (Magneti Ljubljana) en producenten van 

magneetlegeringen (LCM) interesse in recyclage van productieafval. Verder zijn er ook nog 

afvalverwerkers zoals Veolia of Stena Metall, die interesse vertonen in recyclage van REEs. 

Tenslotte zijn er bedrijven die REEs als nevenproducten uit hun afvalstromen willen betekken, zoals 

Prayon/Hydrometal uit fosfaatertsen voor fosforzuurproductie.  

In feite zijn alle bedrijven uit het user committee van RARE3 in recyclage van REE geïnteresseerd, 

maar ze vertellen vaak weinig over hun activiteiten. 

Hoe ontwikkelt zich het kennis netwerk? Op uw site zie ik maar één Europees kennispartij 

aangesloten (Öko-Institut). Ziet u dit op korte termijn uitbreiden?  

  Zoals reeds hoger vermeld, ontwikkelt het netwerk zich spontaan: bedrijven contacteren ons om te 

mogen toetreden tot RARE3. De meest recente toevoeging is bijvoorbeeld Toyota.  

We zijn niet echt geïnteresseerd op zoek te gaan naar meer Europese kennispartijen voor RARE3. In 

feite zijn de bijeenkomsten van het user committee van RARE3 PR-activiteiten om het onderzoek van 

de KU Leuven op het gebied van recyclage van REEs voor te stellen en te promoten. De bedoeling is 

om hierdoor op termijn te komen tot bilaterale samenwerkingsprojecten met bedrijven. Europeese 

http://smartpro2.eu/
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kennispartijen zijn welkom, maar niet echt ons doelpubliek. Ook VITO hoort bij het user committee 

van RARE3, maar we werken wel met VITO samen. Hetzelfde geldt voor het Öko Institut. 

 

Vlaanderen heeft zich met het Vlaanderen in Actie-plan doelstellingen gezet ivm duurzaam 

materiaalbeheer. Is er daadwerkelijk steun van Vlaanderen op jullie onderzoek? Zoniet, op welke 

wijze is Vlaanderen dan wel betrokken? 

We hebben slechts in beperkte mate financiële steun vanuit Vlaanderen. Zo financiert het FWO een 

fundamenteel onderzoeksproject rond het scheiden van RARE3, evenals een doctoraatsbeurs. Het 

IWT financieert twee doctoraatsbeurzen. Het is zeer moeilijk om voor recyclage van REEs veel 

financiering vanuit Vlaanderen te krijgen via het IWT (bijv. SBO), omdat de valorisatiemogelijkheiden 

binnen Vlaanderen eerder beperkt zijn. Dit moet eerder binnen Europa gebeuren. 

 

Op vlak van inzameling van AEEA scoort Vlaanderen heel goed, en ook de Europese doelstellingen 

voor 2020 zijn heel ambitieus. Is dit voldoende of moet er een specifieke wetgeving voor het 

recycleren van  REE's opgesteld worden? In welke richting dan? 

Wetgeving moet op Europees niveau worden geregeld, niet op het Vlaams niveau. 

 

Is Europa het belangrijkste niveau om recyclage van REE's te stimuleren? En wat kunnen de 

verschillende overheden nog bijdragen (wetgeving, onderzoeksbeurzen, fiscale voordelen voor 

bedrijven die  proberen materialenkringlopen te sluiten...)? (Ter vergelijking: Japan heeft 1,2 

miljard dollar gepompt in onderzoeksproject samen met Hitachi) 

Ja, Europa is het belangrijkste niveau, zowel qua wetgeving als financiële stimulans.  

Een overzicht van Europese onderzoeksprojecten rond recyclage van REEs: 

European Rare Earth Magnet Recycling Network (EREAN) 

 http://www.erean.eu/  

 

REMANENCE 

http://www.project-remanence.eu/9-uncategorised/77-welcome-to-the-remanence-website  

 

RECYVAL-NANO 

http://www.recyval-nano.eu/web/content/48_Summary  

 

EURARE  (primaire winning van REE, geen recyclage) 

http://www.eurare.eu/about.html  

 

De vraag  "En wat kunnen de verschillende overheden nog bijdragen (wetgeving, onderzoeksbeurzen, 

fiscale voordelen voor bedrijven die  proberen materialenkringlopen te sluiten...)?" is juist datgene 

wat er behandeld wordt in de werkgroepen van de European Rare Earths Competency Network 

(ERECON): http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/erecon/index_en.htm Ik ben zelf 

lid van de stuurgroep van ERECON. In het najaar komt ERECON naar buiten met aanbevelingen voor 

http://www.erean.eu/
http://www.project-remanence.eu/9-uncategorised/77-welcome-to-the-remanence-website
http://www.recyval-nano.eu/web/content/48_Summary
http://www.eurare.eu/about.html
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/erecon/index_en.htm
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policy makers om o.a. het recycleren te REEs te bevorderen. Ik mag hier geen informatie naar buiten 

toe laten uitlekken. 

 Ik heb enkele weken geleden een bezoek gebracht aan recyclagebedrijf Galloo: Zij verwerken heel 

veel AEEA maar er wordt niet naar REE's gekeken. Letterlijk zeggen ze: ?We weten niet waar ze 

zitten, we weten niet hoe we ze eruit moeten halen, en we weten niet wie ze wil afnemen. De 

batterijen komen bij Umicore terecht en worden dus gerecycleerd, maar waarschijnlijk verdwijnen 

magneten in de ijzerschroot. Bent u het ermee eens dat als men zo efficiënt mogelijk wil recycleren 

en materialenkringlopen sluiten men de eerste actoren in het verwerkingsproces zoveel mogelijk 

moet betrekken? Hoe zou dit in praktijk aangepakt moeten worden? Wie/welke actoren zou 

daarbij de leiding moeten nemen? 

Er is heel wat nood aan het ontwikkelen van preprocessing routes om de magneten te verwijderen 

uit toestellen vooraleer ze worden verschroot. Verdere informatie is terug te vinden in het deel over 

magneten in mijn review in de Journal of Cleaner Production. De grote spelers moeten de leiding 

geven en zouden de eerste actoren moeten stimuleren om de magneten te verwijderen uit de 

afvalstroom zodat een concentraat wordt gemaakt. 

 

Door toenemende vraag en beperkte export vanuit China is de marktprijs de voorbije jaren sterk 

toegenomen. Ziet u op korte termijn een daling van die marktprijs van REE's door nieuwe 

mijnbouwprojecten in de VS, Canada, Australië...? Zal dit een invloed hebben op recyclage? Denkt 

u dat de marktprijs de belangrijkste conditie is die recyclage stimuleert? Of zijn bijvoorbeeld 

leveringszekerheid of een groen imago (bv. Bij Umicore) doorslaggevend bij de beslissing om op 

recyclage in te zetten? 

 De prijzen van de REEs staan momenteel al zeer laag in vergelijking met twee jaar geleden. De prijs 

van de REEs wordt niet zozeer bepaald door de prijs van de grondstoffen, maar wel door de kosten 

voor scheiding van een mengsel van REEs in de individuele elementen. De lage marktprijs is 

momenteel een grote belemmering om mijnen buiten China op te starten. 

De marktprijs is inderdaad de belangrijkste conditie die recyclage stimuleert als er geen wettelijke 

richtlijnen zijn naar recyclage toe. Leveringszekerheid en groen imago spelen slechts een secundaire 

rol. 

 

Ten slotte, globaal worden er nog steeds maar 1% van de REE's gerecycleerd. Wat is volgens u de 

grootste belemmering die dit cijfer zo laag houden? Kunt u een schatting geven van het percentage 

in Vlaanderen/Europa. Wat zou moeten gebeuren om van Vlaanderen (nog meer?) een koploper te 

maken? 

 

Uiteindelijk draait alles om geld. Bedrijven willen  winst maken.  Enkel als bedrijven erin slagen om op 

een winstgevende manier de REE te recycleren, zal het percentage sterk stijgen. De huidige lage 

prijzen van de REE zijn op dat gebied een nadeel. Schattingen van cijfers zijn heel moeilijk te maken 

omwille van van het ontbreken van betrouwbare data. Recyclage van REEs is een probleem dat op 

Europese schaal moet worden aangepakt, niet op Vlaamse schaal. Het enige wat we kunnen doen is 

zorgen voor een meer efficiëntie inzameling van REE-houdend afval, zoals elektrotoestellen. 
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Interview Umicore (Lox, 2014) 
Dit interview is in twee delen afgenomen met Dr. Egbert Lox, Senior Vice-president Government 

Affairs bij Umicore. Het eerste contact kwam er na een energiedebat waar Dr. Lox spreker was, het 

tweede deel van de vragen werd over mail geantwoord.  

Deel 1 

Umicore is binnen mijn onderzoek een interessant bedrijf, omdat het de overgang gemaakt heeft 

van een zware industrie naar een bedrijf dat zich focust op duurzaam materialenbeheer en 

hiermee acteert binnen het kader van het cradle to cradle principe. Ik kan mij voorstellen dat dat 

een grote stap geweest is. Wat was de oorzaak hiervan? 

In de jaren ’90 waren wij een zuivere metalenproducent. In die sector ben je afhankelijk van de 

marktprijs die nogal schommelt. Je kan je moeilijk onderscheiden van je concurrenten. Door de 

schommelende marktprijs is het zeer moeilijk om investeringen te plannen op lange termijn. Door 

investeringen voor het winnen van edelmetalen hebben we onszelf in financiële moeilijkheden 

gebracht. We waren op dat moment zo goed als failliet, en dan moet je het over een andere boeg 

gooien. Onder leiding van toenmalig topman Karel Vinck hebben we ons ontwikkeld naar een 

materiaaltechnologiebedrijf, waar men wel toegevoegde waarde kan aanbieden en zichzelf kan 

onderscheiden van de concurrentie op vlak van kwaliteit en duurzaamheid. Die trend is doorgezet 

onder zijn navolgers, eerst Thomas Leysen en vervolgens Marc Grynberg, tot het bedrijf dat we nu 

zijn. We kunnen dus zeggen dat deze keuze succesvol gebleken is, maar het was een moeilijke stap 

en ingegeven door noodzaak. 

Hoe belangrijk is het imago van een duurzaam bedrijf voor jullie? 

Voor ons is dat zeer belangrijk. Wij kunnen een meerwaarde bieden naar onze klanten toe op vlak 

van kwaliteit en aantoonbare duurzaamheid. We zijn inderdaad een duurzaam bedrijf, maar dat wil 

niet zeggen dat al onze grondstoffen uit recyclage komen, dat is niet mogelijk op deze schaal. We 

zorgen er wel voor dat we weten waar onze grondstoffen vandaan komen. Als we bv grondstoffen 

voor de kobalt extractie opkopen zullen we ons ervan verzekeren dat het uit mijnen komt waarvan 

we zeker zijn dat er bijvoorbeeld geen kinderen ingezet worden. Dat valt de controleren door de 

gedetailleerde chemische samenstelling van het erts die voor iedere mijn als een soort vingerafdruk 

kan gebruikt worden. Wij willen natuurlijk vermijden dat we in het nieuws komen met een schandaal 

rond bv kinderarbeid of zware milieuvervuiling. We hebben veel inspanningen geleverd om de 

kwalijke reputatie van Union Minière achter ons te laten. Ook onze klanten willen een garantie over 

de herkomst van onze grondstoffen.   

Jullie doen bijvoorbeeld aan recyclage van REE’s uit batterijen. 

Wij doen zelf niet aan recylage van REE’s, daarvoor moet je bij Solvay/Rhodia zijn. Wij verwerken 

inderdaad wel batterijen in onze UHT smelter in Hoboken, waar we nikkel, kobalt, koper enz winnen. 

In de restfractie zit een hoge concentratie REE’s die naar La Rochelle (Rhodia) getransporteerd 

worden waar ze de technologie hebben om de REE’s te recupereren. Deze worden daarna op de vrije 

markt voor veelzijdige toepassingen verkocht.  

U deed tijdens de presentatie een opmerkelijke uitspraak dat er op de middellange termijn voor 

geen enkel metaal echte supply problemen gaan optreden. Kunt u zich nader verklaren? 
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Het was natuurlijk een statement. Wat ik wil zeggen is dat als er ingezet wordt op recyclage, 

alternatieve oplossingen, nieuwe mijnbouwprojecten... we geen problemen zien optreden, ook niet 

voor REE’s. De export ban van REE’s uit China zorgde voor een crisis in de industrie, en heeft ons ook 

pijn gedaan. Enkele bedrijven zijn hierdoor zelfs in economische moeilijkheden geraakt. We moeten 

toegeven dat we er, net als de meeste concurrenten, niet voldoende op voorbereid waren. Maar een 

crisis zorgt ook voor nieuwe kansen, voor een boost in onderzoek. Op dit moment hebben we ons 

hiervan herpakt. We hebben natuurlijk geluk dat we niet actief zijn in de productie van (Nd) 

magneten, waar het verschil tussen vraag en aanbod veel groter was. Daar was de export ban nog 

veel meer voelbaar.  

Deel 2 

Hoe is de joint venture met Rhodia tot stand gekomen, wie is de belangrijkste innovator in dit 

proces?  

Beide firma’s hebben het initiatief genomen , zie persmededeling [Rhodia, 2011]. We kennen ook 

Rhodia/Solvay goed uit andere goede samenwerkingen, zoals Solvicore. Dat geeft een solide 

vertrouwensbasis. 

Is er in deze joint venture sprake van een Local Buzz? Ligt de oorsprong van de samenwerking 

(gedeeltelijk) bij het feit dat de hoofdkantoren  van Umicore en Solvay maar 7 km van elkaar 

liggen? Met andere woorden heeft het face-to-face contact belangrijke voordelen op deze 

samenwerking? 

Neen, het is werkelijk gebaseerd op de technische capaciteiten van de afdeling rare earths van 

Rhodia/Solvay, en op het feit dat zij een van de grootstse spelers op dit gebied op de wereldmarkt 

zijn. 

Wat was de motivatie om in RARE³ en het urban mining-platform te stappen, en hoe ervaart u deze 

samenwerking met industriële en kennispartners?  

Opbouw van kennis. Er is er een zeer goede samenwerking, ook omdat we goed complementair zijn. 

Jullie activiteiten passen binnen wat Vlaanderen wil bereiken met Vlaanderen in Actie (ViA) -> 

duurzaam materiaalbeheer. Hoe worden jullie hierin gesteund door de Vlaamse overheid?   

Wij ervaren inderdaad sympathie en krijgen, zoals andere firma’s, kansen om in demo-projekten 

onze mening en advies kenbaar te maken. Ook krijgen we kansen om steun voor onderzoek te krijgen 

via het IWT enz. Voor ons is dat een duidelijk positieve ervaring. 

De wetgeving voor  AEEA helpt u bij recyclage van grondstoffen -> In 2020 moet 85% elektrisch 

afval ingezameld en verwerkt. Wat kunnen de verschillende overheden nog doen om recyclage te 

helpen/stimuleren/verplichten? (of minder subjectief: moeten overheden hierbij helpen, of gaat 

de industrie zelf in die richting?).  

Recyclage is een grote opgave en heeft heel veel actoren. Het begint bij elke consument. Een 

constructief complementair samenspel tussen de overheid, industrie en de consument is de basis, 

bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat dit afval in de juiste circuits terecht komt. Hierdoor kan een 

professionele verwerking op het hoogste technologische niveau verzekerd worden. 
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De marktprijzen voor REE’s zijn op dit moment een stuk lager dan twee jaar geleden. Ziet u op 

korte termijn een daling in de marktprijs door nieuwe projecten in VS, Canada, Australië...? Zal dit 

een invloed hebben op recyclage? Is marktprijs de belangrijkste conditie die recyclage stimuleert? 

Of zijn bv leveringszekerheid, het duurzame imago van Umicore... factoren die recyclage bepalen?  

We zijn niet actief op het gebied van de recyclage van de REE. Ik heb daarom echt geen professioneel 

zicht op de ontwikkeling van de marktprijzen. Maar in het algemeen is er natuurlijk een grote 

economische invloed van de marktprijzen van grondstoffen op de economische attractiviteit van 

recyclage. Andere factoren spelen ook een duidelijke rol zoals het feit dat we door recyclage 

gevaarlijke chemikalien of metalen uit het milieu weghouden. 

Ten slotte, globaal worden er nog steeds maar 1% van de REE's gerecycleerd. Wat is volgens u de 

grootste belemmering die dit cijfer zo laag houden? Kunt u een schatting geven van het percentage 

in Vlaanderen/Europa. Wat zou moeten gebeuren om van Vlaanderen (nog meer?) een koploper te 

maken? 

We zijn niet aktief op het gebied van de recyclage van REE.  

 

 

 


