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Abstract 
Deze masterproef heeft als doel om het politieke debat rond circulaire economie in de Europese Unie in 

kaart te brengen. De circulaire economie is een zeer actueel concept en wordt steeds meer gebruikt in de 

beleidsretoriek van bedrijven, politieke instanties en maatschappelijke organisaties. Hoewel het 

enthousiasme voor een transitie naar een circulaire economie groeit, is het concept vaag gedefinieerd en 

blijken er uiteenlopende interpretaties over te bestaan. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan het 

politieke debat dat hieruit ontstaat, omdat de implementatie van een circulaire economie niet enkel 

technische, maar ook maatschappelijke keuzes met zich meebrengt.  

Het eerste deel van de masterproef is een studie van de socio-wetenschappelijke literatuur over de circulaire 

economie. Daarna geef ik een beknopt overzicht van de onderhandelingen tussen het eerste en het tweede 

pakket circulaire economie, met daarbij een korte inhoud van beide pakketten. Dit is ter voorbereiding van 

de uiteindelijke discoursanalyse, waarin de verschillende narratieven over de circulaire economie in de 

Europese Unie worden toegelicht.  

Uit de discoursanalyse blijkt dat er een brede consensus bestaat over de noodzaak van een transitie naar een 

circulaire economie. Maar hoe de circulaire economie er moet uitzien en welke maatregelen daarvoor nodig 

zijn wordt fel bediscussieerd. In het debat kunnen twee brede actorencoalities worden onderscheiden. De 

eerste coalitie wordt geleid door Europese milieuorganisaties en draagt het discours van het milieu uit. De 

tweede coalitie wordt geleid door de bedrijfswereld en voert een discours van competitie. Door te kijken 

naar de structurering en institutionalisering van de narratieven wordt duidelijk dat dit laatste discours het 

dominante discours is in de Europese Unie.  



 

3 
 

  
 

Inhoudstabel 
Abstract ................................................................................................................................................... 2 

1. Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

2. Methodologie .................................................................................................................................. 5 

2.1 Onderzoeksvragen .................................................................................................................. 5 

2.2 Onderzoeksmethode ............................................................................................................... 5 

2.3 Theoretisch kader: discoursanalyse ........................................................................................ 6 

3. Literatuurstudie ............................................................................................................................... 7 

3.1 Verkenning van het concept ................................................................................................... 7 

3.2 Maatschappelijke debatten over circulaire economie ............................................................ 9 

3.3 De circulaire economie in de Europese Unie ........................................................................ 14 

4. Het pakket circulaire economie .................................................................................................... 16 

4.1 Achtergrond .......................................................................................................................... 17 

4.2 Pakket circulaire economie onder Commissie-Barroso (2014) ............................................. 18 

4.3 Verloop van het politieke debat ............................................................................................ 20 

4.4 Pakket circulaire economie onder Commissie-Juncker (2015) ............................................. 23 

5. Discoursanalyse ............................................................................................................................. 24 

5.1 Discours van het milieu ......................................................................................................... 25 

5.1.1 Het discours ................................................................................................................... 25 

5.1.2 Actorencoalitie .............................................................................................................. 28 

6.2 Discours van competitie .............................................................................................................. 32 

6.2.1 Het discours .......................................................................................................................... 32 

6.2.2 Actorencoalitie ..................................................................................................................... 34 

6.3 Het dominante discours ........................................................................................................ 36 

7 Bespreking van de resultaten ........................................................................................................ 39 

8 Bronnen ......................................................................................................................................... 41 

 

  

file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747629
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747630
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747631
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747632
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747633
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747634
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747635
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747636
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747637
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747638
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747639
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747640
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747641
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747642
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747643
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747644
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747645
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747646
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747647
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747648
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747649
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747650
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747651
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747652
file:///D:/Thesis%20circulaire%20economie/al%20geschreven/0105%20finale%20thesis.docx%23_Toc514747653


 

4 
 

 

1. Inleiding 

De roep om een duurzamer systeem is luid en prangend. Klimaatopwarming, milieuvervuiling, afvalbergen, 

grondstoffenschaarste… Het zijn algemeen gekende problemen die aantonen dat er dringend nood is aan 

verandering. Dat bewustzijn groeit en er wordt druk gezocht naar alternatieven. De voorstellen zijn echter 

veelzijdig en weerspiegelen de ideeën en belangen van verschillende groepen in de maatschappij. Niet alleen 

concurreren die alternatieven met elkaar, ze moeten ook opbotsen tegen bestaande machtsstructuren die 

de status quo in stand houden. In de praktijk komen concrete maatregelen dan ook traag op gang.  

Een concept dat echter snel aan populariteit wint in verschillende lagen van de samenleving is ‘de circulaire 

economie’. Het probeert een antwoord te formuleren op de nefaste gevolgen van de huidige take-make-

dispose economie, waarbij op grote schaal primaire grondstoffen worden gebruikt voor de productie van 

goederen die, na een tussenstop bij de consument, uiteindelijk op de afvalberg belanden. In een circulaire 

economie zouden productie-consumptie modellen functioneren in gesloten kringlopen. Het ultieme doel is 

om te evalueren naar een zero waste economie waarbij afval wordt gezien als grondstof.  

Ook de Europese Unie heeft haar zinnen gezet op de circulaire economie. Ze ziet de implementatie ervan als 

één van haar prioriteiten en is behoorlijk ambitieus in vergelijking met andere internationale instellingen 

(Van Dyck et al., 2016). In 2015 keurde de Europese commissie het pakket circulaire economie goed met de 

bedoeling om Europese bedrijven en consumenten te ondersteunen in de transitie naar een meer circulaire 

economie (Europese Commissie, 2015). Het pakket zou ervoor zorgen dat zoveel mogelijk waarde wordt 

gehaald uit grondstoffen, producten en afval en het zou leiden tot een vermindering van energiegebruik en 

Co2-uitstoot. De voorstellen omvatten de volledige levenscyclus van producten, van productie en 

consumptie tot afvalmanagement en de markt voor secundaire grondstoffen. Dit zal volgens de Europese 

Unie grote voordelen opleveren voor zowel het milieu als voor de economie.  

De circulaire economie is echter een veelomvattende term en overkoepelt uiteenlopende concepten. Er is 

discussie over de wijze  en de schaal van implementatie en er komt kritiek op de tekortkomingen van de 

circulaire economie. Het discours van het pakket circulaire economie is met andere woorden niet het enige 

discours. Het is de uitkomst van een politiek debat tussen verschillende maatschappelijke groepen en 

belanghebbenden. Het doel van deze masterproef is om het debat over de circulaire economie in de 

Europese Unie in kaart te brengen. Welke discoursen bestaan er over de circulaire economie in de Europese 

Unie? Welke actoren spelen een rol in het debat en wat zijn hun belangen? En hoe vertalen die discoursen 

zich in het beleid? 

De groeiende aandacht voor de circulaire economie en de nood aan duurzame alternatieven maken het 

belangrijk om dergelijke vragen te onderzoeken. De circulaire economie is een veelbelovend begrip en geeft 

een nieuwe boost aan het duurzaamheidsdebat, maar de maatschappelijke afwegingen en 

machtsverhoudingen die erachter schuilen worden onderbelicht. Toch is het fundamenteel om hierbij stil te 

staan. Het gaat immers om de toekomst van de hele samenleving. Aangezien de literatuur rond dit 

onderwerp nog relatief beperkt is, zal ik hier als politieke wetenschapper een bijdrage aan trachten te 

leveren.  

Het eerste deel van deze masterproef is een studie van de sociaalwetenschappelijke literatuur over de 

circulaire economie. Vervolgens onderzoek ik hoe het pakket circulaire economie vorm gekregen heeft in de 



 

5 
 

Europese Unie. Dit doe ik door kort het verloop van de politieke onderhandelingen te schetsen, waarna een 

discoursanalyse volgt. Uit die discoursanalyse zal duidelijk worden wat de verschillende discoursen zijn in het 

Europese debat over circulaire economie, welke actoren er een rol in spelen en welk discours dominant is.   

2. Methodologie 

In dit deel beschrijf ik de onderzoeksvragen en het theoretisch kader die ik heb gebruikt voor de analyse van 

dit onderzoek. Vervolgens wordt toegelicht hoe ik het onderzoek heb aangepakt en welke methoden ik 

daarvoor heb gebruikt. 

Het debat over de circulaire economie in de Europese Unie concentreert zich rond het circulaire 

economiepakket. Er werd een eerste keer een pakket circulaire economie opgesteld onder de Commissie 

Barroso in 2014. Dat werd echter verworpen en onder de Juncker-Commissie op 2 december 2015 vervangen 

door een nieuw pakket. De analyse van deze masterproef zal zich focussen op het politieke debat dat zich 

afspeelde in de aanloop van, en als reactie op het tweede pakket. Hoewel de implementatie van het pakket 

en het daarbij horende debat tot op heden doorloopt, doe ik dit om het onderzoek goed te kunnen 

afbakenen. 

2.1 Onderzoeksvragen 

Zoals hierboven werd aangehaald, concentreert het debat over de circulaire economie in de Europese Unie 

zich rond het circulaire economiepakket. De onderzoeksvraag van deze masterproef is daarom: “Hoe heeft 

het politieke debat rond het Pakket circulaire economie vorm gekregen in de Europese Unie?” 

Deze onderzoeksvraag operationaliseert zich in een aantal deelvragen.  

- Welke actoren spelen een rol in dit debat? Zijn er bepaalde coalities van actoren? 

- Wat zijn de verschillende discoursen in het debat over het Pakket circulaire economie?  

- Hoe vertaalt zich dat in het beleid? Hoe worden deze discoursen geïnstitutionaliseerd?  

- Welk discours is dominant?  

2.2 Onderzoeksmethode 

Ter voorbereiding op het uiteindelijke onderzoek, begin ik met een literatuurstudie. Daarin wordt de 

circulaire economie als concept dieper toegelicht en wordt een algemeen overzicht gegeven van het debat 

in de socio-wetenschappelijke literatuur hierrond. Vervolgens onderzoek ik de literatuur die specifieker 

ingaat op het politieke debat rond de circulaire economie in de Europese Unie. Hoewel dit onderwerp nog 

relatief onontgonnen terrein is in de wetenschappelijke literatuur, zijn er enkele artikels die belangrijke 

inzichten verschaffen voor mijn verdere onderzoek.  

Vervolgens geef ik een overzicht van het Europese Beleid rond de circulaire economie. Daarin wordt een 

beknopte inhoud gegeven van zowel het eerste als het tweede Pakket en wordt het verloop van het politieke 

debat in grote lijnen weergegeven. Deze ontwikkelingen zijn relevant voor de verdere discoursanalyse, 

omdat ze een beeld scheppen van de politieke context en de institutionele realiteit waarin het Europese 

debat over circulaire economie vorm krijgt. 
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Tenslotte doe ik een discoursanalyse van het politieke debat rond het Pakket circulaire economie in de 

Europese Unie. Dit doe ik aan de hand van een kwalitatieve analyse van beleidsdocumenten (van de Europese 

Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad), positiepapers en persberichten van stakeholders 

(Industriële sectoren, Europese ngo’s, bedrijfsassociaties, denktanks), en media-artikels (EURACTIV). Er 

werden ook 10 mensen geïnterviewd: Meadhbh Bolger (campagnevoerder bij Friends of the Earth Europe), 

Piotr Barczak (beleidsmedewerker bij EEB),  Ariadna Rodrigo (was Europees Parlementslid bij The Greens, 

sinds recent bij Zero waste Europe), Simon Wilson (Green-Alliance), Michael Steurer (beleidsadviseur bij 

Eurochambres), Virginia Janssens (directeur van EUROPEN), Magnus Gislev (beleidsadviseur over ruwe 

materialen in de Europese Commissie-DG Growth), Maria Rincon-Lievana (beleidsadviseur over het Circular 

Economy Action Plan in de Europese Commissie-DG Environment), Konstantinos Malandrinos 

(beleidsadviseur bij MWE), Lieze Cloots (Internationaal beleidsteam bij OVAM). 

Stakeholders werden geïdentificeerd met behulp van beleidsdocumenten van de Europese Unie, 

deelnemerslijsten aan conferenties en publieke consultaties en media-artikels. De geïnterviewden werden 

geselecteerd door hun positie bij die belanghebbende organisaties. De interviews werden afgenomen tussen 

augustus en december 2017. De andere geanalyseerde bronnen dateren van de periode net voor de 

lancering van het eerste Pakket circulaire economie (2 juli 2014) tot enkele maanden na de aanname van het 

tweede Pakket (2 december 2015). Door het onderzoek af te bakenen in de tijd krijg ik zicht op de aanleiding, 

de periode van onderhandelen en de reacties op de pakketten. Op die manier probeer ik de verschillende 

discoursen van de betrokken actoren in kaart te brengen en na te gaan welk discours dominant was.  

Voor de kwalitatieve analyse van de bronnen heb ik gebruik gemaakt van het programma Nvivo. 

2.3 Theoretisch kader: discoursanalyse 

Hoewel er op gewezen moet worden dat meerdere definities van het concept ‘discours’ in omloop zijn, volg 

ik hier de interpretaties van Dryzek (2005) en van Hajer (2006). Volgens hen is een discours een gedeelde 

manier waarop de wereld wordt begrepen. Het bouwt voort op een aantal assumpties en beoordelingen die 

het basiskader vormen voor analyse, debatten, overeenkomsten en conflicten. Discoursen conditioneren de 

wijze waarop we bepaalde (milieu)kwesties definiëren, interpreteren en tegemoetkomen. Ze hebben ook 

een duidelijke machtscomponent. Als het discours van een bepaalde actor wordt geaccepteerd door andere 

actoren, kan dit gezien worden als een teken van macht. Tegelijkertijd vormt het discours de percepties en 

waarden van diegenen die hen uitdragen. Op die manier wordt meer aandacht gegeven aan bepaalde 

belangen en minder aan andere. 

Discoursanalyse is “het onderzoeken van de argumentatieve structuur in documenten en in andere 

geschreven of gesproken berichtgeving, en van de praktijken die de context vormen voor dergelijke uitingen 

(eigen vertaling: Hajer, 2006: 66).” De belangrijkste assumptie in discoursanalyse is dat taal onze perceptie 

van de wereld en van de realiteit vormgeeft. Het is dus geen neutraal medium. Het is daarom belangrijk om 

de omkadering van een politiek probleem te zien binnen een bepaalde narratieve context. Op welk probleem 

probeert de circulaire economie nu precies een antwoord te vinden? Wat is het narratief over de 

voorgestelde oplossing? Welke weg moet men nemen om die oplossing te bereiken en welke actoren spelen 

hier een rol in?   

Maar het gaat verder dan het identificeren van de verschillende discoursen. Het is relevant om ook te kijken 

naar de invloed die een bepaald discours uitoefent en om zo dus de macht van het discours te onderzoeken. 

Hajer (2006) gebruikt twee concepten die het mogelijk maken om die invloed te analyseren. De eerste is 
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discoursstructurering. Dit slaat op het moment dat een bepaald discours begint te domineren hoe een 

bepaalde sociale  eenheid naar de wereld kijkt. Als dit discours zich dan ook nog eens consolideert in 

institutionele en organisatorische regelingen, dan spreekt men van discoursinstitutionalisering. Als een 

discours aan beide criteria voldoet, is het een dominant discours.   

In dit onderzoek zal ik eerst de verschillende discoursen in het debat rond circulaire economie in de EU 

trachten te identificeren. Dit doe ik door te kijken naar narratieve context, naar de manier waarop het 

probleem wordt gedefinieerd, welke oplossingen worden geformuleerd, op welk aspect van de circulaire 

economie er wordt gefocust, welke actoren een rol hebben bij de implementatie ervan en welke argumenten 

er voor dit discours worden gebruikt.  

Vervolgens zal ik aantonen wat het dominante discours is. Hoewel het bij de analyse van politieke 

beleidsthema’s snel duidelijk wordt dat er meestal elementen van verschillende discoursen terug te vinden 

zijn, is er vaak één die machtiger blijkt dan de andere. Dit zal ik analyseren door te kijken naar de structurering 

en de institutionalisering van de discoursen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het concept 

institutionalisering breder is dan het beleid van een politieke instantie. Het gaat om een waaier aan 

praktijken, zoals bijvoorbeeld het oprichten van organisaties of nieuwe instituties, veranderingen in de 

bedrijfswereld,…  In dit onderzoek beperk ik me echter tot de analyse van het beleid van de Europese Unie, 

meer specifiek het pakket circulaire economie.  

3. Literatuurstudie 

3.1 Verkenning van het concept 

De  circulaire economie wordt gezien als een socio-technologische transitie die radicaal verschilt van de 

huidige lineaire economie (lazarevic & Valve, 2017). In dat model, ook wel het take-make-dispose model 

genoemd, worden natuurlijke hulpbronnen verwerkt tot producten die dan worden geconsumeerd en 

vervolgens op de afvalberg belanden. In een circulaire economie daarentegen, beoogt men een economie 

waarin grondstoffen optimaal worden gebruikt en waarin zo weinig mogelijk afval wordt gecreëerd. Dit 

bekomt men door productie- en consumptiesystemen om te vormen tot gesloten kringlopen en te focussen 

op duurzaam ontwerp, hergebruik, herstel, herbestemming en recyclage. Het ultieme doel is een economie 

waarin afval enkel nog gezien wordt als grondstof. De vaak geciteerde definitie van de Ellen MacArthur 

Foundation omschrijft het als volgt: “the circular economy is restorative and regenerative by design. Relying 

on system-wide innovation, it aims to redefine products and services to design waste out, while minimizing 

negative impacts. Underpinned by a transition to renewable energy sources, the circular model builds 

economic, natural and social capital (EMF, 2017).” 

 

Maar ondanks de snelgroeiende populariteit van het concept in het taalgebruik van beleidsmakers en 

bedrijfsleiders, is er discussie over de exacte inhoud ervan. De circulaire economie wordt daarom soms 

afgedaan als containerbegrip of ‘buzz word’. Eerder dan een eenduidig begrip is het een verzameling van 

ideeën met invloeden uit verschillende theoretische scholen (Gregson et al., 2015). Een belangrijke 

invalshoek is bijvoorbeeld de industriële ecologie. Daarin wordt gesteld dat duurzame ontwikkeling het best 

kan worden gerealiseerd door materiële cirkels te sluiten via de uitwisseling van bijproducten en afval tussen 

verschillende bedrijven (Andersen, 2007; Gregson et al., 2015). Andere relevante scholen zijn environmental 

economics, ecologische economie en biomimicry.  
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Deze scholen hebben allen hun invloed gehad op concepten die nu niet meer weg te slaan zijn uit het 

circulaire economiedebat, zoals cradle to cradle, regenerative design, blauwe economie, performance 

economy, extended product life, materialenefficiëntie(Geissdoerfer et al., 2016; CEPS, 2016). Cradle to 

Cradle, is een designfilosofie waarbij alle materialen die gebruikt worden in industriële en commerciële 

processen worden gezien als nutriënten (Buch et al., 2016, Murray et al., 2015). Het idee werd ontwikkeld 

door McDonough & Braungart in 2002 (EMF, 2017; Geissdoerfer et al., 2016). Volgens hen zijn er twee types 

materialen:, de biologische nutriënten en de technische nutriënten. De eerste categorie bestaat uit 

materialen die worden geconsumeerd en die de biologische levenscyclus volgen. Het is daarom belangrijk 

dat ze biologisch afbreekbaar zijn en geen toxische stoffen bevatten. De materialen uit de tweede categorie 

worden enkel gebruikt. Mits het juiste productontwerp gaan deze voorwerpen zo lang mogelijk mee, worden 

hergebruikt, herstelt en ‘ge-upcycled’ en slechts in de laatste fase worden ze gerecycleerd.  

In de praktijk wordt de circulaire economie gekenmerkt door een hele resem nieuwe businessmodellen. Eén 

van de concepten die aan de basis daarvan ligt is de performance economy (Stahel, 2010). Dit staat ook 

bekend als diensteconomie, prestatieleasen of product-diensten-systemen (Schouten, 2016). Het idee is om 

diensten te verkopen in plaats van producten. De consument wordt daardoor een gebruiker van diensten in 

plaats van een eigenaar van goederen. Op die manier kunnen bedrijven winst maken zonder dat de kosten 

en risico’s met betrekking op afval uitbesteed worden aan anderen. Dit zou zorgen voor een meer 

verantwoordelijke omgang met materialen en het zou ondernemingen aansporen om duurzamere 

producten te maken (Fischer & Pascucci, 2016). Er wordt waarde gecreëerd door een product zo lang 

mogelijk te laten circuleren voordat er cascading optreedt en ook dit proces zal langer duren voordat er 

uiteindelijk gerecycleerd wordt of dat er nieuwe materialen moeten worden ontgonnen. 

 

De  circulaire economie blijft dus ingebed in de besproken theoretische disciplines en concepten, die er elk 

hun eigen betekenis en doel aan geven (Buch et al., 2016). Toch wordt het ook in toenemende mate gezien 

als een aparte discipline met een geïntegreerde theorie en praktijk. De Ellen MacArthur Foundation speelt 

hier een grote rol in. De stichting werd opgericht in 2010 met de bedoeling om de transitie naar een circulaire 

economie te bevorderen (EMF, 2017). Sindsdien is het een belangrijke actor in het verlenen van artikels en 

rapporten over dit onderwerp en vormt het een kennisplatform voor ondernemingen, beleidsmakers en 

academici. Ze standaardiseerden een aantal eigenschappen en principes van de circulaire economie en 

populariseerden hun versie van het concept via de publicatie van kwaliteitsvolle rapporten (Lazarevic & 

Valve, 2017). Hoewel auteurs als Hobson en Lynch (2016) erop wijzen dat dit slechts één narratief is over 

hoe een sociale transformatie zou kunnen plaatsvinden, zien we dat de het denkkader van de Ellen 

MacArthur Foundation duidelijke invloed heeft bij politieke instellingen zoals de Europese Commissie. In het 

empirische luik van deze thesis komt dit nog aan bod. 

 

De circulaire economie kan ook geïnterpreteerd worden als een narratief kader voor een brede reeks van 

gerelateerde beleidsdoelen (McDowall et al., 2017). Hoewel de implementatie nog in zijn kinderschoenen 

staat, wordt het concept al volop gebruikt door beleidsmakers en bedrijfsleiders. Volgens Lazarevic & Valve 

(2017) mobiliseert het idee van de circulaire economie de nodige middelen om verandering op gang te 

brengen. Het doet dat door een wensbare toekomst te schetsen waardoor ook de gebreken van het huidige 
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model zichtbaar worden. De overtuigingskracht ligt voor een deel in de vage definiëring van het begrip. Er is 

immers weinig wat er niet in past, waardoor verschillende actoren de circulaire economie kunnen 

interpreteren volgens hun eigen context of belangen.  

 

Dat is ook net de reden waarom het belangrijk is om het begrip kritisch te analyseren. Auteurs zoals Hobson 

stellen bijvoorbeeld dat er te weinig aandacht is voor de socio-politieke implicaties van de circulaire 

economie. In het volgende deel beschrijf ik de voornaamste inzichten uit de sociaalwetenschappelijke 

literatuur over de circulaire economie. Er bestaat ook een uitgebreide technologische literatuur over 

circulaire economie, maar dat is niet het thema van deze masterproef.  

 

3.2 Maatschappelijke debatten over circulaire economie 

Zoals zonet werd beschreven is de circulaire economie een zeer breed begrip waardoor verschillende 

interpretaties mogelijk zijn, afhankelijk van de context, de overtuigingen en de belangen van actoren. 

Ondanks het mobiliserende karakter van het concept kunnen die interpretaties wel eens botsen. In dit deel 

probeer ik de voornaamste inzichten over dit thema in de sociaalwetenschappelijke literatuur bloot te 

leggen.  

 

Naast de discussie over de exacte betekenis van het concept onderscheid ik nog twee bredere dimensies in 

de literatuur waarop het debat zich afspeelt. De eerste dimensie betreft het doel van de circulaire economie. 

Kunnen we ervan uitgaan dat dit dé manier is om tot een duurzamer systeem te komen? En welk soort 

circulaire economie hebben we daar dan voor nodig? Bij het stellen van deze vragen komen al snel discussies 

naar boven over het groei-discours, de schaal van implementatie en de sociale dimensie van het concept. 

Daarop aansluitend rijst de vraag of dit model als maatschappelijk einddoel wordt beschouwd of slechts als 

deel van de transitie naar een ander politiek-economisch model. De tweede dimensie gaat over de 

implementatie van de circulaire economie. Welke actoren hebben een rol in de transitie en op welke manier 

kunnen zij worden gestimuleerd? 

 

HET DOEL VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE  

 

Aangezien het concept van de circulaire economie binnen het duurzaamheidsdebat geplaatst kan worden is 

het interessant om de verhouding tussen beide begrippen te onderzoeken. Geissdoerfer et al. (2016) deden 

hier een studie over. Ze onderscheiden eerst en vooral een aantal relevante verschillen tussen duurzaamheid 

en de circulaire economie. Zo zijn de doelen en de motivatie van het duurzaamheidsbegrip veel breder, meer 

divers en meer contextafhankelijk dan die van de circulaire economie, dat zich specifiek richt op grondstoffen 

en afval.  Een ander verschil ligt in het systeem dat verkozen wordt en welke actoren daar de meeste 

voordelen uithalen. Voor ‘duurzaamheid’ is dat de ‘triple bottom line’, waarbij een evenwicht moet gevonden 

worden tussen milieu, de economie en de samenleving in zijn geheel. Bij de circulaire economie is er een 

duidelijke hiërarchie. Daar worden vooral de economische actoren die het circulaire systeem implementeren 
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bevoordeeld. Het milieu ondervindt daarbij positieve effecten, namelijk minder grondstofuitputting en 

vervuiling. De voordelen voor de samenleving zijn meer impliciet. Een beter milieu op zich is immers goed 

voor het menselijke welzijn en de circulaire economie zou ook meer lokale jobs creëren of een eerlijker 

belastingsysteem kunnen bewerkstelligen, maar deze dimensie van duurzaamheid is duidelijk minder 

uitgewerkt in de literatuur over de circulaire economie.  

 

Ondanks deze verschillen worden de concepten door bepaalde auteurs bijna als synoniemen gebruikt. 

Anderen (hoewel een minderheid) zijn dan weer kritisch over de vraag of een circulaire economie überhaupt 

zorgt voor meer duurzaamheid. Volgens Geissdoerfer et al. (2016) kan de literatuur in drie groepen worden 

onderverdeeld. De eerste groep ziet de implementatie van de circulaire economie als noodzakelijke 

voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Dit is bijvoorbeeld sterk terug te vinden bij de Ellen MacArthur 

Foundation. Ook de Europese Commissie behoort tot deze categorie, al lijkt zij het circulair model als zeer 

belangrijk te zien voor bepaalde aspecten van duurzaamheid (productiviteit, jobcreatie en economische 

groei), maar spreekt ze zich minder uit over de relatie met andere duurzaamheidsconcepten. In de tweede 

groep wordt de circulaire economie gezien als slechts één van de opties in de transitie naar een duurzamer 

systeem. En een derde groep wijst op de mogelijke negatieve relatie tussen beide concepten. Andersen 

(2007) beschrijftbijvoorbeeld de kosten aan het circulaire systeem. Zo vragen recyclageprocessen veel 

energie, wat een negatiefeffect kan hebben op het milieu. 

 

Veel hangt af van de schaal waarop de circulaire economie wordt geïmplementeerd. Bij globale 

recyclagenetwerken gaat bijvoorbeeld veel energie verloren aan transport of gebeurt het proces misschien 

onder slechte milieu- of arbeidsomstandigheden (Gregson et al., 2015; Malcorps, 2016; Stahel, 2016). 

Verschillende auteurs stellen daarom dat een circulaire economie op regionale schaal moet worden 

georganiseerd. Door kleine kringlopen kan het verlies aan materialen en energie vermeden worden (Stahel, 

2016), kan het zorgen voor economische en industriële heropleving in de regio (Buch et al., 2016) en zou het 

ook een opportuniteit kunnen bieden voor de relokalisering van economische activiteiten (Mazijn & 

Devriendt, 2013). Gregson et al. (2015) argumenteert dan weer dat volledig gesloten regionale kringlopen 

technisch niet mogelijk zijn en bovendien niet zelfvoorzienend genoeg. Ook de Ellen MacArthur Foundation 

pleit ervoor om bepaalde aspecten van de circulaire economie, zoals recyclageprocessen, op internationaal 

niveau te organiseren.  

 

Ook uit minder technische hoek stelt men zich vragen bij de duurzaamheid van de circulaire economie.  

Murray et al. (2015) argumenteren bijvoorbeeld dat de circulaire economie wel positief is voor sommige 

dimensies van duurzaamheid, voornamelijk voor de economische en ecologische dimensie, maar dat er veel 

te weinig aandacht wordt gegeven aan de sociale dimensie. Hoewel de mensheid duidelijk baat heeft bij de 

reductie van afval en grondstofontginning, is het onduidelijk hoe de circulaire economie zal leiden tot grotere 

sociale gelijkheid binnen en tussen staten; in gender, ras of religieuze kwesties; in financiële gelijkheid, 

sociale mogelijkheden enzovoort.Ook auteurs als Schouten (2016) en Hobson (2015) zijn hier kritisch over. 

Buch et al. (2016) stellen dat circulaire modellen wel vaak de intentie hebben om rekening te houden met 

de sociale dimensie, maar dat er bij de implementatie vooral wordt gefocust op het materiële ontwerp. 

Weinig aandacht gaat naar de impact op lokale, sociale omstandigheden en relaties. Ze pleiten dan ook voor 
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meer onderzoek naar socio-economische en ecologische interacties en trade-offs. Wat het sociale aspect 

betreft zien we in de praktijk dat voorstanders van de circulaire economie  vooral wijzen op jobcreatie 

(Geissdoerfer et al., 2016). Maar veel zal afhangen van hoe de socio-economische voordelen en risico's 

worden verdeeld, hoe de distributie van transitiekosten zal verlopen, welke segmenten van de populatie van 

deze werkgelegenheid zal kunnen profiteren en wat de kwaliteit van die jobs zal zijn (EEA, 2016). 

Tenslotte wordt het win-win discours dat over het algemeen gepaard gaat met de circulaire economie door 

een aantal auteurs (o.a. Ede,2016; Hobson & Lynch, 2016; Schouten, 2016) in vraag gesteld. De circulaire 

economie wordt immers voorgesteld als een antwoord op zowel de ecologische gevolgen van 

grondstofontginning en afval, als op economische uitdagingen (o.a. onzekere toegang tot hulpbronnen en 

prijsvolatiliteit). Door kringlopen te sluiten kan de waarde van producten en materialen die in de economie 

circuleren zolang mogelijk behouden worden. Op die manier worden economische groei en de behoefte aan 

grondstoffen losgekoppeld. De circulaire economie zou dus een dubbele oplossing bieden, waarbij er naast 

een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen ook nieuwe winst- en marktkansen mogelijk zijn(Schouten, 

2016).De discoursen van invloedrijke organisaties zoals de Ellen MacArthur Foundation of van de meeste 

politieke instanties zijn gelijklopend. Het kan ook een verklaring zijn voor het groeiende enthousiasme in de 

bedrijfswereld.  

Critici vinden echter dat het probleem net ligt bij het huidige politiek-economische systeem dat gebaseerd is 

op economische groei en massaconsumptie. In een circulaire economie worden fysieke kringlopen gesloten 

en verandert het denken over eigendom, maar het doorgedreven materialisme blijft onaangetast, stelt 

Schouten (2016). Ede (2016) merkt op dat zelfs al moest het mogelijk zijn om de economie volledig circulair 

te maken, de vraag naar producten toch steeds blijft toenemen. De wereldbevolking blijft immers groeien 

en de stijgende middenklasse in opkomende economieën wordt steeds koopkrachtiger. Als iedereen dus 

blijft consumeren aan hetzelfde tempo als de huidige middenklasse, blijft ontginning van primaire 

grondstoffen onvermijdelijk. Technologische innovaties kunnen het verband tussen economische groei en 

milieubederf eventueel wel afzwakken, maar er zal geen ontkoppeling plaatsvinden (Scoones et al., 2015). 

Deze auteurs vrezen dat het discours van de circulaire economie blijft steken in het narratief van de groene 

economie, waarbij welvarende landen misschien wel groener worden, maar dat de milieuschade en sociale 

kosten die veroorzaakt worden door de stijgende consumptie zich gewoon verplaatsen naar landen in het 

globale Zuiden. Ze staan dan ook kritisch tegenover het concept ‘groene groei’, dat ze afschilderen als “het 

in stand houden van kapitalistische structuren met alle sociale en ecologische gevolgen van dien (eigen 

vertaling: Scoones et al., 2015: 6)”. 

Aanhangers van deze argumenten pleiten voor een ander economisch systeem, dat niet enkel gebaseerd is 

op economische groei. Voorbeelden hiervan zijn de degrowth-beweging en de voorstanders van de 

concepten green sufficiencyen steady state economics (Scoones et al., 2015). Volgens hen moet niet groei 

het doel zijn van de economie en de samenleving, maar welzijn, sociale gelijkheid, diensten en zorg. De focus 

ligt dus eerder op immateriële waarden zoals geluk door collectief werk, minder consumptie, kunst, muziek, 

familie, gemeenschap, natuur enzovoort.  

Dit brengt ons bij de vraag: wordt de circulaire economie gezien als maatschappelijk einddoel of enkel als 

onderdeel van de transitie naar een duurzamer politiek-economisch model? Zoals eerder werd gesteld in de 

beschrijving van het concept, ligt de mobiliserende kracht van de circulaire economie in de vage schets van 

een wensbare toekomst (Lazarevic & Valve, 2017). Daarin lijken alleen winnaars te bestaan. De meeste 

auteurs zien dan ook het potentieel van het concept. Maar zoals Geissdoerfer et al. (2016) al duidelijk 
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maakten is niet iedereen ervan overtuigd dat de implementatie van de circulaire economie voldoende is voor 

een duurzamer systeem. Volgens de critici is de technische benadering van materiële kringlopen en 

grondstoffenmanagement belangrijk, maar te beperkt (Ede, 2016). Er moet immers ook worden nagedacht 

over de wijdere economische, sociale en culturele systemen waarin de circulaire economie opereert.  

Terwijl auteurs als Hobson & Lynch (2016), Ede (2016), en Prendeville (2014) een echte duurzame economie 

slechts mogelijk achten binneneen politiek-economisch systeem dat gebaseerd is op degrowth of green 

sufficiency in plaats van op economische groei, geloven andere auteurs (zoals Bauwens, 2013; Rifkin, 2011; 

Schouten, 2016) in een circulaire economie die floreert in een gedecentraliseerd, collaboratief kapitalistisch 

systeem. Daarbij wordt de nadruk gelegd op concepten als prosumenten, peer-to-peer economie, the 

internet of things, de commons-economie, meervoudige waardecreatie en collaboratieve consumptie.  

IMPLEMENTATIE VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE  

Hoe transformeer je nu een lineaire economie tot een circulair model? En welke actoren spelen hier de 

voornaamste rol in? Ook dat is een debat die naar boven komt in de literatuur over circulaire economie. De 

vele technische artikels en rapporten wijzen erop dat de meeste auteurs een belangrijke rol zien voor 

technologie en industrie. Er ligt dan ook een sterke nadruk op private ondernemingen en op politieke 

instanties die een kader moeten creëren waarin bedrijven worden aangespoord om de nodige aanpassingen 

te maken. Organisaties zoals de Ellen MacArthur Foundation proberen vooral die spelers te beïnvloeden en 

pleiten voor een nauwe samenwerking tussen de twee actoren (EMF, 2017). 

De meeste concepten in de circulaire economie zien één of andere rol voor bedrijven en industrie. Het gaat 

dan over het ontwerpen van meer duurzame, herstelbare en recycleerbare producten, het gebruiken van 

secundaire grondstoffen, industriële symbiose, nieuwe businessmodellen,... (Malcorps, 2016). Zoals gezegd 

is veel van de literatuur hierop gefocust. Daarin wordt ook gekeken naar de belangen van bedrijven om over 

te schakelen op meer circulaire modellen. Schouten (2016) heeft het bijvoorbeeld over eco-efficiëntie, 

kostenbesparing, een groeiende vraag naar 'duurzame' producten, en marketing. Verder ziet hij ook een 

belangrijke rol voor de transitie naar een circulaire economie in het opkomende fenomeen van sociaal 

verantwoorde ondernemingen. Daarin valt een bedrijfsmatige aanpak samen met een breder 

maatschappelijk doel. Hij stelt zicht echter de vraag of de markt al dan niet de geschikte weg is om 

maatschappelijke kwesties aan te pakken.  

Een belangrijk aspect in de literatuur over circulaire economie is de rol voor nieuwe businessmodellen, zoals 

product-dienstensystemen. De consument van producten wordt daarbij een gebruiker van het diensten. Op 

die manier blijft het bedrijf eigenaar van de materialen en heeft het de verantwoordelijkheid over de 

volledige levenscyclus van het product. Dit zal de producent stimuleren om zuiniger te zijn en duurzamere 

producten te maken, stelt men. Goederen die stuk gaan betekenen immers kosten voor het bedrijf. 

Kunstmatige veroudering wordt zo ontmoedigd.  

Tal van literatuur ondersteunt dit concept. Er wordt veronderstelt dat het gemakkelijker is om de 

materialenkringloop te sluiten als het eigendom bij één partij blijft. Met die achterliggende assumptie 

worden product-dienstsystemen regelmatig voorgesteld als de essentie van de circulaire economie 

(Camilleri, 2017). Het is ook één van de mechanismen die het mogelijk maakt om economische groei en 

competitiviteit te ontkoppelen van het verbruik van grondstoffen.  

Maar er zijn ook enkele auteurs die wijzen op de gevaren aan dit nieuwe businessmodel. Zo wijst Schouten 

(2016) op het zogenaamde rebound-effect en op ongewenste outsourcing. Hobson (2015) verwijst naar de 
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modellen van Arnold Tukker, namelijk productgeoriënteerde, gebruiksgeoriënteerde en 

resultaatgeoriënteerde dienstsystemen, en stelt dat enkel dit laatste model wenselijk is in een circulaire 

economie. Het is immers belangrijk dat er belang wordt gehecht aan het resultaat en niet aan het middel dat 

daarvoor wordt gebruikt. Een circulaire economie mag niet blijven steken in een tussenstadium, want dat 

zou net kunnen leiden tot het sneller afdanken van toestellen (Schouten, 2016). Schouten kijkt kritischer naar 

de diensteconomie dan de meeste andere auteurs. Hij wijst op eventuele negatieve gevolgen voor de 

democratie en de micro-economie, zoals het duurder worden van het dagelijkse leven, de claimcultuur in 

een gejuridiseerde economie, bedreigingvan de privacy, de versterking van de machtsconcentratie van 

bedrijven,... 

Wat de rol van politieke instanties bij de implementatie van een circulaire economie betreft, hebben 

overheden verschillende mogelijkheden om de samenleving in die richting te sturen, stelt Deckmyn (2016). 

Ze kunnen een sturend innovatiebeleid hanteren, ruimte geven voor experiment of via fiscale en financiële 

prikkels bedrijven in een bepaalde richting proberen sturen. Instrumenten als ‘harde’ wetten en ‘softe’ 

normen kunnen ook een deel vormen van de oplossing (Kobza & Schuster, 2016). Wetgevende systemen en 

instituties reguleren immers de economie en ze kunnen condities scheppen die voordelig zijn voor circulaire 

initiatieven. Maar in plaats van een top-down benadering met een regulerende en controlerende rol voor de 

overheid, kan deze ook functioneren als facilitator (Deckmyn, 2016). Ze speelt dan een bemiddelende en 

stimulerende rol door verschillende maatschappelijke actoren bij elkaar te brengen in een collaboratief 

governance systeem.  

Volgens Hobson (2015) blijven de voorgestelde transitiemaatregelen, zoals groene belastingen, betere 

materialencollectie, aanpassingen aan industriële standaarden, educatie en labelling, echter te veel steken 

in vormen van neoliberaal milieubeleid. Ze stelt dat die maatregelen onvoldoende zijn om een volledige 

systeemverandering op gang te trekken omdat ze geen rekening houden met de tekortkomingen en de 

complexiteit van bestaande beleidspraktijken. Die gaan van technologie en infrastructuur tot markten, 

wetten en culturele of sociale normen. Hobson waarschuwt ook voor een governance lock-in, waarbij 

beleidsinterventies meer radicale oplossingen in de weg komen te staan. Er wordt volgens haar veel te weinig 

gefocust op maatschappelijke debatten over hoe politieke systemen en kapitalistische markten moeten 

worden georganiseerd. Ze ziet daarom een belangrijke rol voor semi-gouvernementele en non-

gouvernementele organisaties die niet enkel de grote bedrijven en regeringen, maar ook de lokale en vaak 

geïsoleerde projecten met elkaar verbinden. 

We zien dus dat de meeste literatuur focust op de rol van de overheid en ondernemingen. De circulaire 

economie wordt vaak bekeken vanuit bedrijfseconomisch perspectiefen de nadruk ligt vooral op de 

aanbodzijde. De rol voor de burger wordt daarbij gereduceerd tot die van consument. Door rationele keuzes 

te maken voor duurzame en circulaire producten kan hij nieuwe markten stimuleren en de shift naar 

gebruiker in een diensteconomie accepteren. Hij kan daartoe worden aangemoedigd door informatie, 

educatie en meer engagement naar de klant toe. Organisaties als de Ellen MacArthur Foundation focussen 

hierop (EMF, 2017). Maar ook dit wordt bekritiseerd door Hobson (2015). Ze stelt dat die rol te 

gerationaliseerd en individualistisch is, terwijl de uitdagingen eigenlijk collectief zijn.  

Een aantal auteurs zien een actievere rol voor de burger en tonen dat aan met voorbeelden uit de praktijk. 

Daar zie je initiatieven als deelprojecten, energiecoöperaties, tweedehandswinkels, repaircafés enzovoort 

(Deckmyn, 2016). In dit soort projecten staat de circulaire economie niet enkel symbool voor het sluiten van 

fysieke kringlopen, maar ook voor nieuwe vormen van samenwerken, samen produceren en delen (Malcorps, 
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2016).Veel mensen beginnen terug zelf of in beperkte teams producten te maken, voor eigen consumptie of 

voor afzet op kleine schaal. De distributieketen wordt hierbij zo klein mogelijk gehouden. In de literatuur 

spreekt men van prosumenten. Prendeville et al. (2016) stellen dat prosumenten een belangrijke rol hebben 

te spelen in de transitie naar een circulaire economie en dat ze een goede aanvulling kunnen bieden op vlak 

van sociale cohesie en gemeenschapszin.  

3.3 De circulaire economie in de Europese Unie 

Zonet werden enkele belangrijke debatten in de sociaal-wetenschappelijke literatuur over circulaire 

economie besproken. Maar hoe positioneert Europa zich nu in dit verhaal? Ook over het politieke debat rond 

de circulaire economie in de Europese Unie bestaat er wetenschappelijke literatuur, al is die nog relatief 

beperkt. Toch zijn er een aantal artikels die relevante informatie kunnen verschaffen aan dit onderzoek. In 

dit onderdeel zal ik een overzicht geven van de belangrijkste inzichten die voortkomen uit deze 

literatuurstudie. De nadruk ligt daarbij op het algemene discours over de circulaire economie in de Europese 

Unie, de implementatie ervan in het beleid en op het politieke debat over het concept. 

In de studie van McDowall et al. (2017), waarin ze het Europese beleid vergelijken met dat van China, wordt 

de diversiteit in percepties en discoursen over de circulaire economie nogmaals duidelijk. Hoewel het idee 

in beide regio's wordt gebruikt om het conflict tussen milieu en economische groei te ontkoppelen via 

technologische innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen, verschilt de omkadering en invulling van het concept. 

Zo blijkt uit het onderzoek dat de Europese Unie met een wat nauwere blik naar de milieuproblematiek kijkt 

dan China. De nadruk ligt er vooral op afval en grondstofefficiëntie, maar weinig op andere problemen zoals 

vervuiling. Verder is er in Europa ook veel aandacht voor economische opportuniteiten en mogelijkheden 

voor de industrie en bedrijven. Naast een maatregel om ecologische uitdagingen tegemoet te komen, stellen 

McDowall et al. dat de circulaire economie in gelijke mate wordt gezien als een manier om economische  

groei, competitie en innovatie te stimuleren. Ecologische noodzaak wordt op die manier omgevormd tot een 

economische opportuniteit. Dit is in tegenstelling tot China, waar economische groei als vanzelfsprekend 

wordt beschouwd en waar men vooral een oplossing zoekt voor de milieuproblemen  die het gevolg zijn van 

die snelle industrialisering.  

Het onderzoek van Lazarevic & Valve (2017) sluit het beste aan bij het onderwerp van deze masterproef. In 

hun artikel beschrijven ze de narratieve verwachtingen over de circulaire economie in Europa. Aanvullend 

op het onderzoek van McDowall et al. (2017) geeft ook deze studie een beeld van hoe de circulaire economie 

in de Europese Unie wordt gepercipieerd en welke argumenten er worden gebruikt in de beleidsretoriek. 

Lazarevic & Valve stellen dat het dominante discours in de Europese Unie voornamelijk draait rond vier 

verwachtingen, namelijk: een perfect gesloten en trage circulatie van materialen, een shift van consument 

naar gebruiker, economische groei door circulariteit en ontkoppeling en een oplossing voor Europese 

vernieuwing.  

Vooral de eerste drie narratieven zagen we ook al in de vorige delen van deze literatuurstudie terugkomen. 

Voorstanders geloven dat het -zij het in de toekomst- mogelijk is om perfecte cirkels te sluiten, waarbij een 

minimum aan grondstoffen verloren gaat. Door beter design, hergebruik, herstel en product-diensten 

systemen zouden die materialen hun waarde langer behouden en in de economie blijven rondcirkelen. De 

assumptie over de perfecte materiële kringloop is te herkennen in het Europese debat over de maatregelen 

die nodig zijn om tot een circulaire economie te komen. Het gaat dan over regelgevende instrumenten zoals 

een verbod op storten, verbranden of toxische materialen; openbare aanbestedingen; productbeleid (bv. 

extended producer responsibility, eco-design of garanties); aanbevelingen en standaarden (bv. Voor 
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minimale gerecycleerde inhoud, voor sorteren of voor secundaire grondstoffen); en doelstellingen voor 

grondstoffenefficiëntie, afvalpreventie, collectie, reductie van storten, hergebruik, recyclage… Er wordt ook 

gesproken over economische instrumenten zoals belastingen (op afvalverbranding, storten, het gebruik van 

ruwe materialen en op producten voor eenmalig gebruik), belastingreductie (op arbeid of op herbruikbare 

en herstelbare producten) of over ‘de vervuiler betaalt’ regelingen. Tenslotte debatteert men over 

informatieve instrumenten zoals consumenteninformatie, educatie, eco-labels en uitwisseling van best 

practices. Daarnaast wordt veel belang gehecht aan technologie als middel om deze verwachting in praktijk 

te brengen. Volgens Lazarevic & Valve gaat het dan vooral over technologieën voor afvalmanagement en 

digitale technologie.  

De shift van consument naar gebruiker via product-dienstsystemen werd ook al eerder besproken. Via 

innovatieve circulaire businessmodellen baseert de relatie tussen bedrijf en consument zich op 

productprestatie, terugkeer en hergebruik. Ook andere consumptievormen worden gepromoot, zoals 

deelsystemen of collaboratieve consumptie. Dit laatste model komt vooral voor in de academisch literatuur 

en in het discours van intermediaire organisaties, stellen Lazarevic & Valve vast. In het debat op Europees 

beleidsniveau wordt er minder over gesproken.  

De derde en vierde narratieve verwachting uit het onderzoek bevestigen de stelling van McDowall et al. 

(2017), waarin wordt geargumenteerd dat in de Europese Unie vooral veel aandacht gaat naar de 

economische opportuniteiten die de circulaire economie zou kunnen brengen. Het belang van economische 

groei wordt daarbij niet in vraag gesteld. De opgave is om economische groei te kunnen nastreven en 

tegelijkertijd ook het gebruik van hulpbronnen en de ecologische impact te reduceren. Lazarevic en Valve 

(2017) merken op dat bijna alle actoren in het Europese debat over circulaire economie dit win-win scenario 

hanteren. Grondstofgebruik kan relatief of absoluut ontkoppelt worden van economische groei en levert dus 

zowel economische als milieuvoordelen op.  

Terwijl de derde narratieve verwachting enkel wijst op de mogelijkheid van aanhoudende economische groei 

in een context van schaarser wordende grondstoffen, gaat de vierde verwachting nog een stapje verder. 

Daarin ziet men de circulaire economie als de materiële basis voor de heropleving van de Europese economie 

en als een manier om de competitiviteit van de Europese industrie te stimuleren. Die is over het algemeen 

afhankelijk van de import van grondstoffen en moeten overleven in een context van toenemende 

prijsvolatiliteit en concurrentie. Efficiënter gebruik van ruwe materialen en toegang tot markten voor 

secundaire grondstoffen levert hen dus een economisch voordeel op. Dit zal zo dadelijk worden bevestigd in 

het onderzoek van Gregson et al. (2015). 

Lazarevic en Valve stellen dat het nastreven van een circulaire economie op basis van deze narratieve 

verwachtingen niet expliciet wordt gecontesteerd in de Europese Unie. Het debat gaat eerder over hoe men 

dit doel kan bereiken. Daarin onderscheiden ze twee brede discoursen. Aan de ene kant zijn er de 

intermediums, de ngo’s, de afvalsector en de consumentenassociaties die de nadruk leggen op de noodzaak 

van een radicale verandering in de manier van produceren en consumeren. Terwijl men de circulaire 

economie ziet als een ongevaarlijke noodzaak, proberen ze tegelijkertijd institutionele hervormingen aan te 

brengen in het belastingsysteem, het productbeleid en in de voorziene informatie voor consumenten. Het 

andere discours doelt op deregulering en op het behouden van een marktgedreven benadering. Dit wordt 

hoofdzakelijk uitgedragen door businessassociaties en industrieën (zoals de producenten van huishoudelijke 

spullen, de digitale sector en de metaal-, de papier-, de plastiek-, de auto-, en de chemische industrie). Voor 

hen moeten instituties en markten niet radicaal veranderen, maar is het wel belangrijk dat circulaire 
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ondernemingen competitief zijn binnen deze realiteit. In plaats van top-down regulering op producten en 

overtollige administratieve last stelt men dat industrieën de vrijheid moeten krijgen om innovatieve en 

effectieve circulaire businessmodellen te initiëren.  

Uit het onderzoek van Gregson et al. (2015) blijkt dat er nog een extra discussie kan worden toegevoegd aan 

de studie van Lazarevic en Valve (2017). Die heeft betrekking op de schaal van de circulaire economie. De 

auteurs stellen dat de Europese Unie kiest voor een ‘morele circulaire economie’ met een regionale aanpak. 

In globale kringlopen zouden materialen immers verloren gaan door recyclage van lage kwaliteit, veel 

grondstoffen zouden nog steeds op stortplaatsen terechtkomen en de recyclageprocessen zouden gebeuren 

onder slechte sociale en ecologische omstandigheden. Maar volgens Gregson et al. (2015) speelt er ook een 

belangrijke politiek-economisch factor. Omdat de Europese Unie genoodzaakt is om steeds meer in te zetten 

op secundaire grondstoffen moeten afgedankte producten binnen de regionale grenzen blijven. Gregson et 

al. zien hierin een vorm van mercantilisme met het doel om grondstofzekerheid te garanderen in het 

geopolitieke machtsspel van een multipolaire wereld.  

Ook industriële associaties zijn hier kritisch over, schrijven Lazarevic en Valve (2017). Zij wijzen erop dat de 

Europese Unie nooit volledig zelfvoorzienend zal kunnen zijn en pleiten voor een ‘realistische’ benadering in 

globaal perspectief. Een disproportioneel bureaucratische en dure regionale aanpak zou volgens hen de 

markt verstoren en de competitiviteit ondermijnen. Verschillende sectoren, zoals de plastiek- en de 

metaalindustrie, argumenteren bovendien dat het meer kosten-efficiënt is om recyclageprocessen te laten 

plaatsvinden in ontwikkelings- of opkomende landen.  

Ondanks deze discussies lijken in het Europese discours over de circulaire economie enkel winnaars te 

bestaan, stellen Lazaevic & Valve. Hoewel het doel nog niet volledig afgebakend en het pad nog niet helemaal 

uitgestippeld is, is de kritiek op het narratief beperkt. Net omdat de voorspelde toekomst zo vaag wordt 

afgelijnd, is er immers weinig wat er niet in past. Het voordeel hiervan is dat er een brede mobilisatie op gang 

komt, wat aanzet tot actie. Maar ze waarschuwen er ook voor dat de verwachte referentiepunten uit het 

discours als vanzelfsprekend kunnen worden beschouwd, waardoor kritische reflectie in de kiem wordt 

gesmoord. Dit is problematisch, omdat het beleid rond circulaire economie onvermijdelijk maatschappelijke 

gevolgen met zich zal meebrengen. Een socio-technologische transitie met enkel winnaars is nogal 

bedenkelijk, stellen ze. Diepgaande analyse van het win-win discours en oog voor het maatschappelijke debat 

zijn dus noodzakelijk.  

Dat is meteen ook het doel van deze masterproef. Hoewel Lazarevic en Valve al kort ingingen op het politieke 

debat over circulaire economie in de Europese Unie zal ik dit verder uitwerken aan de hand van empirische 

data.  

4. Het pakket circulaire economie 

Aangezien de focus van dit onderzoek ligt op het pakket circulaire economie, ga ik daar in dit deel dieper op 

in. 'Het pakket' slaat op de verzameling van richtlijnen en geplande maatregelen die werden opgesteld door 

de Europese Commissie om de transitie naar een circulaire economie te bevorderen.  

Ik beschrijf eerst kort het beleid dat aan het pakket circulaire economie voorafging. Daarin worden de 

maatregelen toegelicht die over het algemeen gezien worden als deel van de beweging richting een meer 

circulaire economie. Vervolgens geef ik een korte inhoud van het eerste pakket. Daarna licht ik beknopt het 

verloop van het debat toe. Omdat de terugtrekking van het pakket voor heel wat kritiek heeft gezorgd, zal ik 
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even stilstaan bij de verklaringen hiervoor en bij de reacties van de voornaamste stakeholders. Tenslotte geef 

ik ook een korte inhoud van het tweede pakket. Dit alles is relevant om een beeld te krijgen van zowel de 

politieke context als van de institutionele realiteit in het Europese debat rond circulaire economie.  

4.1 Achtergrond 

Hoewel de circulaire economie slechts recent zijn weg gevonden heeft naar het hoogste niveau van de 

Europese besluitvorming, hebben duurzaam materialenmanagement en grondstofefficiëntie al langere 

wortels in het Europees beleid (McDowall et al., 2017; Van Dyck et al., 2016). Al in de jaren 90 heeft 

bezorgdheid over zowel de ecologische impact van afval als over schaarste van hulpbronnen geleid tot 

recyclagemaatregelen (Easac, 2015).  Andere voorlopers zijn te vinden in het afvalbeleid, het productbeleid 

en in de bredere duurzame ontwikkelingsstrategie. In 2008 werd het  Grondstoffeninitiatief gelanceerd. Dat 

bestond uit drie pijlers: de import van ruwe materialen van buiten de EU, de ontginning van ruwe materialen 

binnen de EU en grondstofefficiëntie en recyclage.  

Maar een echt startschot werd pas gegeven in 2011 met het ‘Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik 

in Europa’ (Roadmap to a Resource Efficiënt Europe). Na de financiële crisis in 2008 nam de belangstelling in 

groene groei toe en werd in de Europese Commissie ook steeds meer aandacht gegeven aan 

grondstofefficiëntie (meer doen met minder). Het stappenplan diende als richtlijn voor efficiënt 

hulpbronnengebruik en was één van de kerninitiatieven in de bredere context van de ‘Europa 2020 strategie’. 

Het doel was om economische groei te ontkoppelen van grondstofgebruik en de daarbij horende gevolgen 

voor het milieu (Easac, 2015). Men wees erop dat grondstofefficiëntie niet enkel noodzakelijk was om 

ecologische redenen, maar ook om competitiviteit, werkgelegenheid en grondstofzekerheid te garanderen. 

In dit kader werd een High Level Group opgericht dat leidde tot de ‘European Resource Efficiency Platform’. 

Zij zouden de Europese Commissie, de lidstaten en private actoren begeleiden in de transitie naar een 

efficiëntere economie op vlak van hulpbronnengebruik (EREP, 2014). Tussen 2012 en 2014 schreven ze 

enkele beleidsaanbevelingen en een manifest voor een grondstofefficiënt Europa.  

Al gauw werd echter duidelijk dat meer inspanningen nodig zouden zijn om het doel van ontkoppeling te 

bereiken. De benadering werd daarom uitgebreid tot de volledige waardeketen (Van Dyck et al., 2016). 

Productie en consumptie zouden moeten worden omgevormd tot een circulair model. Het concept circulaire 

economie gaat breder dan grondstofefficiëntie. Het doel is om de huidige take-make-dispose economie om 

te vormen tot een systeem waarbij afval wordt gezien als grondstof en waarbij de nadruk wordt gelegd op 

duurzaam ontwerp, hergebruik, herstel, herbestemming en recyclage. 

In deze contextwerd op juli 2014 het pakket circulaire economie gepubliceerd door de Europese Commissie 

onder Barroso. Dat bestond uit een aantal afvalgerelateerde wetsvoorstellen en de communicatie: ‘Naar een 

circulaire economie: Een afvalvrij programma voor Europa’ (‘Towards a circular economy: a zero waste 

programme for Europe’). In dit programma werden de eerste praktische stappen richting een circulaire 

economie geschetst (Europese Commissie, 2014).   
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Maar het pakket werd verworpen toen Commissie Juncker de macht overnam. Dit leidde tot felle kritiek, 

waardoor de nieuwe Commissie beloofde een nieuw voorstel te ontwerpen dat ‘ambitieuzer’ zou zijn. Op 2 

december 2015 werd een tweede pakket circulaire economie gelanceerd.  Net als het vorige omvat dit een 

aantal wetsvoorstellen rond afval en een actieplan met de naam: ‘Maak de cirkel rond- een EU-actieplan 

voor de circulaire economie’. (‘Closing the loop-An EU action plan for the Circular Economy package’).  Het 

actieplan is niet bindend, maar dient als richtlijn voor het beleidsprogramma van de Europese Commissie.  

 

 

Ondertussen zijn we natuurlijk al twee jaar verder en beweegt er heel wat op het vlak van circulaire 

economie. Zo stelde de Europese Commissie in januari 2017 een rapport1 op over de implementatie van het 

actieplan, werd in maart 2017 nog een Circulaire Economie conferentie georganiseerd en zijn de 

afvalgerelateerde wetgevingsvoorstellen in de laatste onderhandelingsfase beland. Ook buiten de Europese 

instellingen zet het debat zich voort en worden verschillende aspecten van de circulaire economie in praktijk 

gebracht. Zoals eerder aangegeven beperk ik me voor dit onderzoek echter tot het politieke proces dat geleid 

heeft tot het huidige pakket circulaire economie en dat zal ook het onderwerp van de verdere analyse zijn.   

4.2 Pakket circulaire economie onder Commissie-Barroso (2014) 

Op 2 juli 2014 publiceerde de Europese Commissie onder leiding van Barroso het eerste pakket circulaire 

economie (Europese Commissie, 2014). De bedoeling was om in haar resterende termijn een aantal concrete 

acties te initiëren, recyclage te stimuleren met concrete doelstellingen en om strengere regels rond 

verbranding en storten in te voeren.  

 

Het initiatief werd geleid door DG Environment, met aan het hoofd milieucommissaris Janez Potocnik. Het 

zou kaderen in het ‘Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa’ (2011)  en in de bredere 

Europa 2020 strategie voor intelligente, duurzame en inclusieve groei. Van Dyck et al. (2016) stellen dat de 

hernieuwde nadruk op grondstofefficiëntie voor een groot stuk te danken was aan Commissaris Potocnik. 

                                                      
1http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf 

Figuur 1. Tijdlijn van belangrijkste initiatieven rond hulpbronnenbeleid EU (Van Dyck et al., 2016) 

 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf
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Dit werd ook bevestigd in de verschillende interviews die in het kader van deze masterproef werden 

afgenomen. Nadat Potocnik het klimaatdossier was kwijtgeraakt aan het nieuwe DG Clima, zocht hij een 

manier om de milieuagenda ook op andere vlakken door te duwen. Onder andere in de herziening van de 

afvalgerelateerde richtlijnen zag hij een kans om meer nadruk te leggen op grondstofefficiëntie en op de 

transitie naar een duurzaam, circulair systeem (Rodrigo, Zero Waste Europe, 15/08/2017).  

 

Concreet ging het om een aantal voorstellen voor de herziening van zes EU-richtlijnen (de Kaderrichtlijn 

afvalstoffen, de verpakkingsrichtlijn, de EU-richtlijn voor storten en om de EU-richtlijnen voor afgedankte 

voertuigen, voor batterijen en voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten). Het uiteindelijke 

doel van de wetsvoorstellen was om de perceptie te doen evalueren van ‘afval als last’ naar ‘afval als 

grondstof’ (Europese Commissie, 2014). Ze omvatten onder andere de doelstellingen om 70 procent van het 

gemeentelijke afval en 80 procent van het verpakkingsafval (met specifieke doelstellingen per materiaal) te 

recycleren tegen 2030. Daarnaast moest het storten van recycleerbaar afval uitgefaseerd zijn tegen 2025 en 

moest tegen dan ook het voedselafval met 30 procent gereduceerd worden.   

 

In hun communicatie ‘Naar een circulaire economie: Een afvalvrij programma voor Europa’ beloofde de 

Commissie naast deze wetsvoorstellen nog een aantal concrete acties te ondernemen rond specifieke 

uitdagingen. Die acties gingen over kwesties als afvalpreventie, maritiem zwerfvuil, afval in de bouwsector, 

voedselverspilling, toxisch afval, plastiekafval, recyclage van kritische materialen, illegaal afvaltransport en 

het recycleren van fosfor.  

 

Behalve afvalmanagement omvat de communicatie nog drie andere brede thema’s, namelijk: design en 

innovatie, financiering en consument- en bedrijfsbewustzijn (EPRS, 2014). Door slimme regulering, markt-

gebaseerde instrumenten, incentives, uitwisseling van informatie en steun van vrijwillige initiatieven 

probeert de Commissie deze thema’s tegemoet te komen. Meer specifiek staan er in de communicatie ook 

enkele geplande maatregelen met de bedoeling om een stimulerend beleidskader te creëren. Die gaan onder 

andere over de ontwikkeling van grondstofefficiëntie in de Richtlijn voor ecologisch ontwerp (Ecodesign 

Directive), de opname van innovatieve financiële instrumenten, het beschikbaar maken van fondsen, de 

stimulatie van jobcreatie en vaardigheidsontwikkeling, de promotie van onderzoek en innovatie en de 

uitbreiding van recyclage van fosfor.  

 

Een belangrijk onderdeel van de communicatie was de aspirerende doelstelling om grondstofproductiviteit  

(gemeten als Raw Material Consumption op GDP) te verhogen met 30 procent tegen 2030 (tegenover een 

verbetering van slechts 15 procent onder een business-as-usual scenario). De bedoeling daarvan was om 

coherentie en actie te stimuleren in het Europees beleid over natuurlijke hulpbronnen. Dit zou jobcreatie en 

duurzame groei ten goede komen. Deze vooropgestelde maatregel zorgde echter voor veel discussie, zoals 

ik verder zal aantonen.  

 



 

20 
 

4.3 Verloop van het politieke debat 

Terugtrekking van het pakket  

Op 1 november 2014 volgde Commissie Juncker de Barroso-Commissie op. Kort daarna, op 16 december 

2014 kondigde de eerste Vicepresident Frans Timmermans aan dat het Pakket circulaire economie zou 

geschrapt worden van het werkprogramma. De officiële verklaring voor de terugtrekking van het pakket was 

dat het te exclusief zou focussen op afvalmanagement in plaats van op de volledige waardeketen van de 

economie. Timmermans beloofde een nieuw pakket dat ambitieuzer zou zijn dan het vorige. Daarbij zou men 

niet enkel rekening houden met de end-of-life fase, maar met de volledige levenscyclus van producten. “We 

want to make sure the circular economy is approached in a circular way and not just half a way,” zei 

Timmermans tegen het Europese Parlement (EURACTIV, 16/12/2014). Daarnaast zou het nieuwe pakket een 

meer lidstaat-specifieke benadering hebben, dat rekening zou houden met de grote nationale  verschillen 

op het Europese continent. Omdat het relevant is voor de discoursanalyse later in dit onderzoek ga ik wat 

dieper in op deze fase van het beleidsproces. De terugtrekking van het pakket werd immers met veel kritiek 

onthaald. Een aantal discussies zullen hier al duidelijk worden. 

Om de verwerping van het pakket circulaire economie beter te begrijpen is het nuttig om naar de 

achterliggende context te kijken. Veel is immers te verklaren aan de nieuwe aanpak van Commissie Juncker 

die zo haar stempel op het beleid trachtte te drukken. Op zoek naar heroriëntering voor een Europese Unie 

in crisis (bv. Brexit, de immigratiecrisis, opkomend nationalisme,…), werd de ‘betere regulering’ agenda één 

van de stokpaardjes van de nieuwe Commissie. Daarmee wil ze overtollige regelgeving aanpakken en een 

meer transparant en participatief beleid voeren (Europese Commissie, 2017). Het is de bedoeling om 

verschillende maatregelen te vergelijken en te evalueren, en uiteindelijk om de zogenaamde ‘red tape’ te 

reduceren. Er zou ook meer aandacht geschonken worden aan impactbeoordeling en aan de consultatie van 

stakeholders. Het pakket circulaire economie was één van de dossiers die in dit kader herbekeken zou 

worden.  

De agenda voor betere regelgeving krijgt echter ook kritiek, voornamelijk van ngo’s en maatschappelijke 

organisaties (Friends of the Earth Europe, 2016). Zij beweren dat het hoofdzakelijk een manier is om af te 

rekenen met (milieugerelateerde) regulering die ingaat tegen de belangen van bedrijven en industrieën. De 

maatschappelijke voordelen van de regelgeving worden genegeerd en door de extra consultatie van 

stakeholders krijgen corporaties steeds meer invloed in het beleidsproces. Het pakket circulaire economie is 

hier het slachtoffer van geworden, stellen Fabian Flues en Meadhbh Bolger van Friends of the Earth Europe 

(2016). “BusinessEurope was quick to draw up a hit list of unwanted legislative projects that the Commission 

should axe or completely re-vamp in the name of ‘better regulation’ – among them the CEP” (Friends of the 

Earth Europe, 2016, p.4).  

De lobby uit de bedrijfswereld, meer specifiek van BusinessEurope, tegen het eerste pakket circulaire 

economie werd in de meeste interviews bevestigd. De Europese vereniging van bedrijven en werkgevers 

schreef in een brief2 aan Commissie-Juncker een voorstel over welke regelgevende stukken geschrapt of 

herzien zouden moeten worden. Daarin werd gesteld dat de circulaire economie moest worden bekeken uit 

een economisch standpunt, in plaats van uit een louter ecologisch perspectief. Zo zouden de doelstellingen 

                                                      
2https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2014-01070-E.pdf 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2014-01070-E.pdf
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in de afvalgerelateerde wetsvoorstellen niet realistisch zijn en werd de indicator voor grondstofproductiviteit 

afgekeurd. 

Toen die brief lekte verweet men de Commissie “als pop van de bedrijfswereld” te handelen. Maar de 

mobilisatie die op gang kwam in een poging om het pakket circulaire economie op de agenda te houden was 

heel breed (Interview Rodrigo, Zero Waste Europe, 15/08/2017). Vanuit een wijdverspreide consensus over 

het belang van de transitie naar een circulaire economie werd er door uiteenlopende actoren druk gezet op 

de Commissie om van haar plannen af te zien. Er werd bijvoorbeeld een brief3 geschreven aan 

Commissievoorzitter Juncker waarin stakeholders met op het eerste zicht tegenstrijdige belangen samen 

pleitten voor een snelle uitwerking van een nieuw voorstel. De brief werd ondertekend door 

vertegenwoordigers van ngo’s, industrieën (plastiek, metaal, papier, afvalverwerking), gemeentes en 

openbare dienstverleners.  

“As representatives from industry, NGOs, municipalities and public service providers, we 

bring to you our joint views on the importance of ensuring the continuity of European waste 

legislation and the implementation of a circular economy. The creation of a circular 

economy in Europe is crucial, as  it is the foundation for the economic growth and global 

competitiveness that you seek to bring to the European Union. Waste legislation is a critical 

cog in the wheel of a circular economy and the current legislative deadline for its revision 

provides a golden opportunity to bring in the clarification and harmonization which has been 

lacking.” (MWE, Eurometaux, CEEP, Euric, Rreuse, Eurocities, EEB, EBA, Resource 

Association, ACR+, CEWEP, CEPI, EAA, FEAD, Plastics Recyclers Europe, EuPC, 09/03/2015) 

Ook de meerderheid van het Europese Parlement was tegen de terugtrekking was van het eerste pakket 

circulaire economie. Door politieke verschillen tussen de partijen slaagde men er echter niet in een 

gezamenlijke resolutie goed te keuren tegen het plan van de Commissie (EURACTIV, 15/01/2015). Toch 

stemde 60 procent van de parlementsleden voor individuele amendementen die het pakket wensten te 

behouden.  

De positie van de Europese Raad is iets moeilijker te bepalen. Veel hangt af van de huidige nationale situatie 

in de verschillende lidstaten. De standpunten en belangen variëren dan ook per onderdeel van het pakket. 

Toch kwamen er signalen dat een relevant deel van de lidstaten de circulaire economie steunde. Volgens 

EURACTIV schreven de milieuministers van Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Cyprus, 

Griekenland, Portugal, Zweden en Slovenië gezamenlijk naar de Commissie om hun steun voor het pakket te 

uiten (EURACTIV, 17/12/2014). Ook Piotr Barczak van de EEB zegt dat ongeveer de helft van de lidstaten zich 

kon vinden in het pakket circulaire economie (2014) en dat het argument van de Commissie dat stelde dat 

‘de Raad het nooit zou goedkeuren’ dus een slecht excuus was. (Interview Barczak, EEB, 25/08/2017). 

De verdere onderhandelingen 

Uit de enorme kritiek op de verwerping van het pakket blijkt dat de circulaire economie een draagvlak heeft 

bij zeer uiteenlopende actoren. Maar voorbij de breed gedragen consensus over het belang van de circulaire 

economie en de noodzaak van een Europees beleid om die te implementeren, zijn er duidelijke verschillen 

in discours te onderscheiden. Tussen de verwerping van het eerste pakket en het nieuwe voorstel zat een 

                                                      
3http://www.cepi.org/system/files/public/documents/positionpapers/othertopics/OPEN%20LETTER%20ON%20THE
%20CIRCULAR%20ECONOMY.pdf  

http://www.cepi.org/system/files/public/documents/positionpapers/othertopics/OPEN%20LETTER%20ON%20THE%20CIRCULAR%20ECONOMY.pdf
http://www.cepi.org/system/files/public/documents/positionpapers/othertopics/OPEN%20LETTER%20ON%20THE%20CIRCULAR%20ECONOMY.pdf
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jaar van onderhandelingen en lobby, waarin verschillende stakeholders hun versie van de circulaire 

economie probeerden te verdedigen.  

De Commissie organiseerde een openbare raadpleging waar zo'n 1500 respondenten op geantwoord hebben 

(Europese Commissie, 2015b) . Daarvan kwam 45 procent van de antwoorden van de private sector, 25 

procent van particulieren, 10 procent van maatschappelijke organisaties en 6 procent van 

overheidsinstanties. De bijdragen dienden als inspiratie voor het actieplan en komen onder andere terug in 

de keuze van prioritaire sectoren. Ter aanvulling van de publieke consultatie werd ook een conferentie voor 

stakeholders georganiseerd, waar organisaties als de Ellen Mac Arthur Foundation, vertegenwoordigers van 

verschillende industrieën en een aantal maatschappelijke organisaties aanwezig waren.  

In tegenstelling tot de vorige Commissie, waar de circulaire economie hoofdzakelijk het werk was door DG 

Environment, wordt het dossier in de Juncker-Commissie behandeld door een DG Growth en DF Environment 

samen, onder het nauwe toezicht van vicepresident Frans Timmermans (verantwoordelijk voor ‘betere 

regulering’ en duurzaamheid). Met die nieuwe samenstelling wordt de omvang van circulaire economie 

erkent. Het gaat immers niet enkel om milieumaatregelen maar om de omvorming van de volledige 

economie. Daarom is het belangrijk dat er ook wordt gekeken naar industrie, competitiviteit en economische 

groei, stelt men in de Commissie (Interview Gislev, DG Growth, 05/12/2017). Op die manier krijgt men ook 

meer gehoor bij actoren die anders minder snel geïnteresseerd zouden zijn, zoals bepaalde industrieën en 

bedrijfsorganisaties.  

In het Europees Parlement werd over de hele lijn nadrukkelijk gepleit voor een ambitieus beleid rond 

circulaire economie. Toen duidelijk werd dat de Commissie niet op zijn stappen terug zou komen, schreef 

het Parlement een rapport op eigen initiatief, geleid door rapporteur Sirpa Pietikäinen (ENVI-commissie) 

(EPRS, 2015). Op 9 juli 2015 werd de resolutie: ‘Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire 

economie’ gestemd in het Parlement. Daarin werd de algemene benadering van het 2014 pakket circulaire 

economie onderschreven. De resolutie pleitte voor bindende doelstellingen om hulpbronnenefficiëntie met 

30 procent te verhogen tegen 2030 en om een duidelijk set indicatoren om de verschillende aspecten van 

grondstofconsumptie te meten. Wat de wetsvoorstellen betreft streeft het Parlement ernaar om het 

verbranden van recycleerbaar en biologisch afbreekbaar afval strikt te limiteren tegen 2020. Ze wil ook een 

verbod op storten tegen 2030 (behalve voor toxisch afval en restafval) en ambitieuze doelstellingen op vlak 

van recyclage en voorbereiding tot hergebruik (70 procent voor gemeentelijk afval en 80 procent voor 

verpakkingsafval tegen 2030).Daarnaast willen de parlementsleden een herziening van de Ecodesign 

regulering en van de relevante wetgeving rond productbeleid om geleidelijk aan verplichte standaarden op 

vlak van grondstofefficiëntie in te voeren. Verder werd ook gepleit voor maatregelen om de markt voor 

secundaire materialen te promoten, voor verplichte groene openbare aanbestedingen en voor het 

mobiliseren van EU fondsen om hulpbronnenefficiëntie te financieren. Het Parlement wees ook op het 

belang van educatie en training van ‘groene vaardigheden’, die nodig zijn voor de transitie naar een Circulaire 

Economie. 

Hoewel er uit verschillende landen signalen komen die voordelen zien in een circulaire economie is de 

Europese Raad over het algemeen iets terughoudender wat bindende regulering betreft. Op 28 oktober 2014 

werden de recyclage-doelstellingen uit het voorstel van de Commissie bekritiseerd als 'te ver van de huidige 

realiteit' (EPRS, 2014). Dit is overwegend de bezorgdheid van de centraal-Europese landen. Een aantal 

lidstaten wezen er ook op dat het pakket te veel zou focussen op afvalmanagement  in plaats van op de 

preventie ervan. Zij pleitten voor beter productbeleid onder de Eco-design richtlijn. Bepaalde lidstaten 
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vinden ook dat hergebruik in rekening gebracht moet worden en suggereren een doelstelling waarin 

recyclage en hergebruik gecombineerd worden. Hoewel de meeste lidstaten op vlak van recyclage nog ver 

verwijderd zijn van de huidige doelstellingen, hebben verschillende landen al stappen ondernomen in de 

richting van een meer circulaire economie. 

De positie van de Raad is echter niet altijd gemakkelijk te bepalen. Maar uit verschillende interviews blijkt 

dat België, Nederland, Frankrijk en Italië bij de meer ambitieuze lidstaten zijn. Scandinavische landen doen 

het wel goed op vlak van hergebruik, maar blokkeren hoge recyclagedoelstellingen omdat ze al hebben 

geïnvesteerd in waste-to-energy installaties. Duitsland heeft zijn eigen initiatieven en is niet altijd zo 

enthousiast over regulering van bovenaf. In de meeste Oost-Europese landen wordt nog heel veel gestort en 

zouden enorme investeringen nodig zijn om de opgestelde recyclagedoelstellingen te halen.  

4.4 Pakket circulaire economie onder Commissie-Juncker (2015) 

Op 2 december 2015 werd een nieuw Pakket circulaire economie voorgesteld door Juncker Commissie. Ook 

dit pakket bestaat uit een aantal wetsvoorstellen en een actieplan: “Maak de cirkel rond- een EU actieplan 

voor de circulaire economie.” Het actieplan beschrijft de circulaire economie als een productie-consumptie 

model waarin de waarde van producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in de economie 

gehouden wordt en waarin het genereren van afval wordt geminimaliseerd (Europese Commissie, 2015). De 

transitie naar een circulaire economie zou een essentiële contributie zijn aan de inspanningen van de 

Europese Unie om een duurzame, koolstofarme, hulpbronefficiënte en competitieve economie te 

ontwikkelen.  

De Commissie ziet zowel economische, sociale en ecologische voordelen in de circulair economie. Met het 

Pakket wil ze de competitiviteit van de Europese Unie boosten door bedrijven te beschermen tegen 

grondstoffenschaarste en volatiele prijzen, door nieuwe business opportuniteiten te creëren en door 

innovatieve, meer efficiëntie manieren van produceren en consumeren te stimuleren. Ze ziet ook kansen 

voor jobcreatie en voor sociale integratie en cohesie. Tegelijkertijd zal er energie gespaard worden en zal de 

onomkeerbare ecologische schade (klimaatopwarming, CO2-uitstoot, biodiversiteitsverlies, water-, lucht, - 

en grondvervuiling),  die in het huidige systeem veroorzaakt wordt door de snelle ontginning van 

hulpbronnen, vermeden worden. Dit alles past binnen de Eu-prioriteiten die werden opgesteld door de 

Juncker Commissie, zoals jobs en groei, de investeringsagenda, klimaat en energie, de sociale agenda, 

industriële innovatie en binnen de globale inspanningen voor duurzame ontwikkeling.  

De EU ziet een fundamentele rol voor zichzelf in het stimuleren van de circulaire economie. Het doel is om 

een regelgevend kader voor ontwikkeling te creëren in een eengemaakte markt. Met richtlijnen rond afval 

en met een  concrete, brede reeks aan acties die ze plant uit te voeren tegen 2020, wil men duidelijke 

signalen geven aan de economische en maatschappelijke actoren die instaan voor deze transitie. 

Net als het vorige bevat dit Pakket dus een aantal afvalgerelateerde wetsvoorstellen. De doelstellingen in 

deze wetsvoorstellen zijn iets minder ambitieus dan werd voorgesteld in het vorige Pakket circulaire 

economie (EPRS, 2015). Tegen 2030 wil de Commissie dat 65 procent van het gemeentelijke afval wordt 

gerecycleerd of hergebruikt (tegenover 70 procent in het vorige Pakket). Zeven lidstaten krijgen daarbij nog 

vijf jaar uitstel om de doelstellingen te halen. Er is ook een bindende doelstelling die stelt dat niet meer dan 

10 procent van het gemeentelijke afval zal mogen worden gestort tegen 2030 (tegenover 25 procent tegen 

2025 in het vorige Pakket). Daarnaast geldt een verbod op het storten van gesorteerd afval (tegenover een 

verbod op het storten van recycleerbaar en composteerbaar afval in het vorige Pakket). Ook hier krijgen 
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zeven lidstaten vijf jaar uitstel. De doelstelling voor recyclage en hergebruik van verpakkingsafval werd 

verlaagd van 80 procent naar 75 procent tegen 2030. Ook de specifieke doelstellingen afhankelijk van het 

materiaal (plastiek, papier, hout, ijzer, aluminium en glas) werden allen met vijf procent verlaagd.  

Wat de geplande maatregelen betreft geeft het actieplan een meer gedetailleerde aanpak van de transitie 

dan de communicatie in 2014. Naast maatregelen die toen al werden beschreven (bv. over Ecodesign, EU 

fondsen en groene publieke aanbestedingen bevat het geplande commissie-rapporten (over o.a. waste-te-

energy, plastiek en kritieke ruwe materialen), inspanningen voor implementatie (o.a. over de verscheping 

van afval en voedseldonatie), nieuwe indicatoren en standaarden, steun voor business (o.a. het 

tegemoetkomen van obstakels in de regulering).  

Naast afvalmanagement behandelt het actieplan verschillende brede thema’s, namelijk productie; 

consumptie; de markt voor secundaire grondstoffen en hergebruik van water; innovatie, skills en 

investeringen; en toezicht. Daarnaast omvat het specifieke maatregelen voor vijf sleutelsectoren: plastiek; 

voedselafval; kritieke ruwe materialen; constructie en afbraak; en biomassa en bio-gebaseerde producten.  

Een belangrijk verschil met het vorige Pakket is dat dit actieplan de doelstelling rond hulpbronproductiviteit 

laat vallen.  

5. Discoursanalyse 

Zoals in de literatuur al werd aangegeven blijkt ook uit dit onderzoek dat er een bepaalde consensus heerst 

in Europa over het belang van de transitie naar een circulaire economie. Het discours dat aan de basis ligt 

voor deze consensus komt voort uit het idee dat de circulaire economie een antwoord biedt op zowel 

ecologische als op economische problemen. Dit kan aan de hand van industriële symbiose, innovatieve 

productiesystemen, beter ontworpen producten, effectief afvalmanagement en nieuwe businessmodellen 

die het gebruik van grondstoffen ontkoppelen van economische activiteit. 

Maar bij het bekijken van het politieke proces dat voorafging aan het tweede pakket circulaire economie 

wordt snel duidelijk dat er ook heel wat onenigheden zijn tussen de verschillende actoren en 

belangengroepen. Het debat draait vooral om de manier waarop de circulaire economie moet worden 

geïmplementeerd, waarop de focus moet worden gelegd en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Of zoals 

Michael Steurer zegt: “Nobody opposes the idea of a circular economy, it’s just a question on how to achieve 

it.” (Interview Steurer, Eurochambres, 22/08/2017). De meningsverschillen komen voort uit wat als 

belangrijkste doel van de circulaire economie wordt gezien en wat de achterliggende belangen van de 

actoren zijn.  

Uit de interviews bleek dat de actoren in het debat kunnen worden opgedeeld in twee brede 

actorencoalities, de ‘ngo-kant’, die het discours van milieu uitdraagt, en de ‘business-side’, met het discours 

van competitie. Het discours van het milieu ziet de circulaire economie hoofdzakelijk als antwoord op een 

ecologisch probleem. Er wordt gewezen op de sociale en ecologische impact van afval en 

grondstofontginning waardoor een absolute reductie in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

noodzakelijk is. Het discours van competitie ziet het concept als een manier om de Europese economie te 

doen heropleven en haar concurrentiepositie aan te scherpen in een context van grondstofafhankelijkheid, 

toenemende competitie, onzekerheid van aanbod en prijsvolatiliteit. 
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In dit deel bespreek ik de discoursen meer in de diepte. Dit doe ik door bij elk discours te kijken naar de 

achterliggende context waarin een bepaald probleem wordt gepercipieerd. Het doel van de circulaire 

economie wordt dan gezien als een manier om dat probleem tegemoet te komen. Vervolgens leg ik uit hoe 

die circulaire economie er volgens de verschillende discoursen moet uitzien, waarop de nadruk moet worden 

gelegd en op welke manier die moet worden geïmplementeerd.  

 Ik groepeer en bespreek ook telkens de voornaamste actoren die de afzonderlijke discoursen hanteren. 

Samen vormen ze met andere woorden een coalitie van actoren. Ik wil hierbij opmerken dat niet elke actor 

binnen een actorencoalitie dezelfde nadruk legt op de besproken eisen. Bovendien worden ook economische 

argumenten gebruikt in het discours van het milieu en worden er ook ecologische argumenten gebruikt in 

het discours van competitie. Een argument dat door nagenoeg alle actoren in het Europese debat over 

circulaire economie wordt onderschreven is namelijk dat, afhankelijk van de manier van implementatie, het 

concept voordelen kan opleveren voor beide dimensies. Het verschil ligt hem in de hiërarchie van het belang 

dat wordt gehecht aan de respectievelijke argumenten. Er kan worden gesteld dat de verschillende actoren 

over de discoursen heen zich op een continuüm bevinden, met aan het ene uiterste de ecologische 

argumenten die absolute voorrang krijgen en aan het andere uiterste de argumenten voor economische 

groei en competitie. Over het algemeen willen de actoren aan de kant van de ecologische argumenten vooral 

een ambitieuze regulering om de transitie naar een circulaire economie te bespoedigen. De actoren aan de 

andere kant van het spectrum staan daar wantrouwiger tegenover. Afhankelijk van de belangen van 

verschillende industriële sectoren wordt gepleit voor specifieke maatregelen.  

Als laatste bekijk ik wat het dominante discours is. Dit doe ik door te kijken naar de discoursstructurering en 

institutionalisering, of met andere woorden: hoe vertaalt het discours zich in het beleid? Dit doe ik door de 

verschillende discoursen te vergelijken met het pakket circulaire economie.  

De data waarop deze discoursanalyse is gebaseerd bestaat hoofdzakelijk uit afgenomen interviews en 

positiepapers of persmededelingen van  belangengroepen. Ik onderbouw de argumenten in de analyse met 

citaten van actoren. De bronnen die gebruikt werden voor de analyse zijn terug te vinden in annex 1. 

5.1 Discours van het milieu 

5.1.1 Het discours 

Doel van de circulaire economie 

In het discours van het milieu ligt de nadruk op ecologische argumenten. Men ziet de huidige take-make-
dispose economie als onhoudbaar en verwijst daarbij naar de limieten van de aarde. Door het overmatig 
gebruik van grondstoffen en genereren van afval zorgt het lineaire model voor zowel toenemende schaarste 
van natuurlijke hulpbronnen als voor heel wat ecologische problemen zoals vervuiling, overmatig 
landgebruik, verlies aan biodiversiteit, gebrek aan water, klimaatverandering,... In de landen waar die 
primaire bronnen zich bevinden worden bovendien niet alleen ecosystemen beschadigd, maar heeft de 
ontginning ook een negatieve sociale impact. Lokale gemeenschappen worden verstoord en de 
volksgezondheid komt in gevaar.  

Inzetten op relatieve grondstofefficiëntie is daarom niet voldoende volgens dit discours. Een absolute 
reductie in het gebruik van grondstoffen is noodzakelijk en moet het eerste doel zijn van de circulaire 
economie. Daarnaast is de circulaire economie een middel om af te rekenen met het afvalprobleem dat zorgt 
voor ecologische wantoestanden zoals zwerfvuil, de plastic soep in oceanen, het lekken van giftige stoffen, 
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enzovoort. De actoren in dit discours wijzen er echter op dat de oplossing voor dit probleem niet enkel ligt 
bij een verbeterd afvalmanagement. Er moet naar de volledige cirkel gekeken worden. Volgens het European 
Environmental Bureau verbruikt de gemiddelde Europeaan 16 ton materiaal per jaar en produceert daarbij 
6 ton afval (EEB, factsheets). Het is daarmee één van de meest consumerende continenten ter wereld. De 
belangrijkste fase in een circulaire economie moet dan ook afvalpreventie zijn. Dit kan door producten zo te 
ontwerpen dat ze langer meegaan, herbruikt kunnen worden of biologisch afbreekbaar zijn. In het discours 
van het milieu wordt bijvoorbeeld vaak kritiek gegeven op het probleem van geplande veroudering, waarbij 
bedrijven met opzet minder duurzame producten maken om zo meer te kunnen verkopen. Afval wordt in dit 
discours immers gezien als de output van ons socio-economisch systeem dat gebaseerd is op 
massaconsumptie.  

Verschillende actoren in het discours van het milieu vinden de circulaire economie daarom een belangrijke, 

maar geen voldoende stap in de richting van een meer duurzame wereld. Om binnen de limieten van de 

planeet te blijven moet het socio-economische systeem ook veranderen. Uit de interviews blijkt dat men 

daarmee bedoelt dat we moeten evalueren naar een systeem dat niet enkel gebaseerd is op economische 

groei. Om strategische redenen worden termen als sufficiency of degrowth echter gemeden in het Europese 

debat rond circulaire economie. "Our NGO narrative is about degrowth, but when we talk to politicians and 

commissioners we cannot talk about that. So circular economy is a nice concept that merges economic 

arguments such as growth and prosperity  with environmental goals, which are our goals" (Interview Barczak, 

EEB, 25/08/2017).  

Wel wordt er sterk gefocust op de reductie van grondstofconsumptie door het systemisch hervormen van 

ons productie-consumptiemodel. Los van de strategische argumenten ziet men in het discours van het milieu 

ook voordelen voor de economie. Daarbij ligt de nadruk niet op economische groei of competitie, maar 

eerder op kostenbesparing en de creatie van lokale jobs.  

Er kan worden gesteld dat men in dit discours op een evenwichtigere manier naar de drie pijlers van 

duurzaamheid kijkt dan in het discours van competitie. Er wordt ook meer aandacht gegeven aan de sociale 

dimensie. Hoewel het in het debat op Europees niveau vooral draait om jobcreatie, zien de actoren ook een 

meer impliciete rol voor de circulaire economie op dit vlak. Lokale initiatieven waarbij wordt gedeeld en 

samengewerkt zijn bijvoorbeeld goed voor de sociale cohesie. En door de ontginning van grondstoffen te 

reduceren, vermijdt men socio-economische wantoestanden in grondstofexporterende landen.  

Implementatie van de circulaire econom ie 

Actoren voor transitie 

Op vlak van implementatie van de circulaire economie ziet het discours van het milieu een grote rol voor een 

ambitieus Europees beleid. Met hoge bindende doelstellingen moet de Europese Unie lidstaten aansporen 

om meer te doen op vlak van afvalpreventie en recyclage. Daarnaast kan men fondsen vrijmaken om lokale 

initiatieven rond duurzaamheid en grondstofreductie te ondersteunen. Er wordt ook een belangrijke rol 

gezien voor sociale en groene ondernemingen.  

Men ziet dus ook een rol voor lokale autoriteiten die burgerinitiatieven zoals repaircafé's, leenwinkels, 

materialenbibliotheken en gemeenschapstuinen kunnen faciliteren. Deze initiatieven, hoewel belangrijk, 

kunnen niet overleven zonder politieke en financiële steun. In tegenstelling tot het discours van competitie 

krijgt de burger hier dus een meer actieve rol in de transitie naar een circulaire economie. “One step towards 

this goal is to work on a community level, recognizing the important role local authorities have, being closest 
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to the people. We need to work hand-in-hand with social movements and with the grassroots. This will lead 

us to a true circular economy, with the people taking full ownership of the efforts to reduce waste and change 

our production processes.”4  

Belangrijkste eisen en voorgestelde beleidsmaatregelen 

Grondstofefficiëntie moet centraal staan in het beleid 

Een belangrijke eis van de actoren in dit discours is een doelstelling voor grondstofefficiëntie. Hoewel 

ontkoppeling tussen grondstofconsumptie en BNP vandaag al plaats zou vinden, argumenteren ze dat de 

indicator waarmee dit gemeten wordt een fout beeld geeft. Die is immers gebaseerd op Domestic Material 

Consumption (BMC) en houdt dus geen rekening met de impact van grondstofontginning buiten Europa. 

Daarom moet grondstofefficiëntie gemeten worden aan de hand van een Raw Material Consumption (RMC) 

of een Total Material Consumption (TMC) indicator. Die geeft het dubbele aan van wat de DMC indicator 

suggereert.   

Europese ngo’s zoals Friends of the Earth Europe en de European Environmental Bureau pleiten voor 

geharmoniseerde rekenmethodes voor land-, water-, koolstofdioxide- en materiaal voetafdrukken, die de 

basis moeten vormen voor de beoordeling van beleidsmaatregels op vlak van grondstofefficiëntie. Ze willen 

ook een bindende minimumdoelstelling van 30 procent om de grondstofproductiviteit (RMC op GDP) te 

verbeteren tegen 2030 

Nadruk op afvalpreventie 

Het afval dat gecreëerd wordt door Europese burgers is slechts 10 procent van de totale afvalgeneratie op 

het continent. Het meeste afval komt dus voort uit de economische activiteiten die de consumptiefase 

voorafgaan. “The best way to deal with waste is not to produce it in the first place” (Meadhbh Bolger, Friends 

of the Earth Europe, 2017).Het discours van het milieu stelt dan ook dat de nadruk in een circulaire economie 

moet liggen op afvalpreventie. Dat zou o.a. de druk verlagen op primaire grondstoffen, kosten besparen voor 

consumenten en mogelijkheden bieden op vlak van lokale jobcreatie (bv. in herstelactiviteiten).  

Op dit moment beloont de Europese wetgeving de lidstaten die zich concentreren op recyclage in plaats van 

op preventie en hergebruik, stelt Rachel Tansey van Friends of the Earth Europe (2014). Aangezien recyclage 

slechts als laatste stap in de circulaire economie wordt beschouwd, ziet men dit als problematisch. De 

actoren in dit discours pleiten voor bindende Europese reductiedoelstellingen en een geharmoniseerde 

methodologie om afvalpreventie te berekenen.  

Om het genereren van afval te voorkomen moet er al in de ontwerpfase rekening gehouden worden met de 

duurzaamheid en herstelbaarheid van een product. Dit wil men stimuleren aan de hand van regulering en 

standaarden die ervoor zorgen dat producten langer meegaan, gemakkelijker te demonteren zijn, dat 

vervangende onderdelen beschikbaar zijn en dat de wettelijke garantietijd verlengd wordt. Daarnaast wil 

men ook betere informatie voor de consument met kwaliteitslabels of beoordelingscriteria op vlak van 

levensduur en herstelbaarheid van producten. Tenslotte vindt men dat er criteria moeten zijn voor openbare 

aanbestedingen.  

Aanhangers van dit discours vinden dat het huidige beleid rond afvalpreventie te veel focust op 

informatieverlening en bewustmaking van de consument. Ze pleiten voor meer wetgevende en economische 

                                                      
4 www.guengl.eu/news/article/a-true-circular-economy-must-be-anchored-in-the-grassroots 

http://www.guengl.eu/news/article/a-true-circular-economy-must-be-anchored-in-the-grassroots
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maatregelen om actief de top van de afvalhiërarchie te promoten. Zo kunnen er bijvoorbeeld economische 

incentives gegeven worden voor de stimulatie van repair cafés, leenwinkels, initiatieven op vlak van 

hergebruik, verpakkingsreductie, ‘de vervuiler betaalt’ regelingen enzovoort.  

Ambitieuze doelstellingen voor recyclage 

Hoewel men het slechts als derde optie beschouwd in de afvalhiërarchie (na preventie en hergebruik) wordt 

het belang van ambitieuze en bindende recyclagedoelstellingen sterk benadrukt in het milieudiscours. 

Tegenover de huidige realiteit waarbij het meeste  afval nog steeds wordt gestort of verbrand zou een 

serieuze verhoging van de recyclagecijfers al een enorme verbetering betekenen. De impact op het milieu 

en op de volksgezondheid zou verminderen en er zouden meer jobs gecreëerd worden. Ook wijzen 

aanhangers van dit discours erop dat het gerecycleerd materiaal van hoge kwaliteit moet zijn om zo optimaal 

terug gebruikt te kunnen worden in de economie.  

Daarnaast is het ook belangrijk om een juiste en gestandaardiseerde methodologie te gebruiken in alle 

Europese lidstaten. Op dit moment kunnen lidstaten immers zelf kiezen hoe ze de recyclagecijfers 

berekenen, waardoor vaak een vertekent beeld gegeven wordt.  

Verbod op storten en het verbranden van afval 

Beide vormen worden afgekeurd in dit discours. Bij stortafval komen giftige stoffen vrij en wegwaaiende 

afvaldeeltjes komen in het milieu terecht. Hoewel in bepaalde gevallen energie wordt gewonnen uit 

afvalverbranding, erkennen milieuorganisaties dit niet als deel van de circulaire economie. Verbranden 

veroorzaakt giftige uitstoot en de as moet achteraf nog steeds behandeld worden. Investeringen in 

verbrandingsovens creëren bovendien een lock-in effect, aangezien het 20 tot 30 jaar duurt om uit de kosten 

te geraken.  

Dit gaat compleet in tegen het idee van de circulaire economie, stellen aanhangers van dit discours. 

Waardevolle grondstoffen gaan immers verloren en kunnen niet meer opnieuw in de economie worden 

gepompt. Zo blijven we afhankelijk van primaire hulpbronnen en missen we de opportuniteit om jobs te 

creëren.  

Hoewel reguleringen op Europees en nationaal niveau reeds hebben gezorgd voor een afbouw van storten, 

bleek dit vooral ten voordele te gaan van verbrandingsoven in plaats van recyclage. Het is daarom belangrijk 

dat er een duidelijke beperking komt op zowel storten als op verbranden, op zijn minst voor recycleerbaar, 

composteerbaar en onbehandeld afval. Hier zijn bindende doelstellingen voor nodig. Bovendien mogen er 

geen Europese investeringen meer zijn in infrastructuur die deze praktijken faciliteert.  

Verbod op chemische stoffen 

Om vervuiling tegen te gaan en recyclage te vergemakkelijken ziet men het als noodzakelijk een verbod op 

schadelijke chemische stoffen in te voeren.  

 

5.1.2 Actorencoalitie 

Europese Milieuorganisaties  
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Dit discours wordt voornamelijk uitgedragen door Europese milieuorganisaties die zich focussen op 

milieugerelateerde vraagstukken. De ngo’s die het meest aanwezig lijken te zijn in het debat zijn the 

European Environmental Bureau (EBB), Friends of the Earth Europe en Zero waste Europe. Zij werken nauw 

samen met elkaar en met andere Europese ngo’s. Meadhbh Bolger van Friends of the Earth Europe gaf aan 

dat er in de aanloop van het pakket circulaire economie een informele coalitie was ontstaan tussen een 

twaalftal ngo’s die wekelijks samenkwamen (Interview, 11/08/2017). Ze schreven gezamenlijke 

positiepapers, namen deel aan stakeholder conferenties en vergaderden met leden van het Europese 

Parlement, de Europese Commissie of met permanente vertegenwoordigers van de lidstaten. De 

gezamenlijke beleidsadviezen ‘Ten key steps to get the circular economy back on track’ (2014) en ‘Walking 

the Circle’ (2015) zijn hier voorbeelden van.  

Sommigen ngo’s richten zich specifiek op grondstoffen en afval, zoals Zero waste Europe en Rreuse. Anderen 

werken rond bredere of net zeer specifieke milieugerelateerde thema's, waarvoor ze de circulaire economie 

zien als deel van de oplossing, zoals Seas at Risk en BirdLife International. Er ontstaan ook allianties tussen 

ngo’s die zich toespitsen op specifieke onderdelen van de circulaire economie, bijvoorbeeld de Rethink 

Plastics Alliance waar o.a. Friends of the Earth Europe, de EEB, Seas at Risk en Ecos deel van uitmaken. Ngo’s 

als This is Rubbish, Sustainable Food Cities, Slow Food lobbyen dan weer voor een Europese circulaire 

economie die een oplossing biedt voor voedselverspilling (Joint position paper, 2016).  

De focus van de ngo-lobby voor het eerste pakket circulaire economie lag op grondstofefficiëntie en op de 

het berekenen van afvalpreventie aan de hand van ecologische voetafdrukken voor land, water, 

koolstofdioxide en grondstoffen (Meadhbh Bolger, Friends of the Earth Europe, 11/08/2017). Maar toen 

duidelijk werd dat er dit niet meer zou worden opgenomen in het tweede pakket, verschoof de aandacht 

naar de afvalrichtlijnen. Omdat die zouden herzien worden was het doel om zo’n ambitieus mogelijke, 

bindende doelstellingen te verkrijgen voor recyclage en hergebruik. Ze hebben pleitten ook voor een verbod 

op storten. Dit toont het belang aan dat de actoren in dit discours hechten aan bindende regulering.  

Hoewel alle actoren in dit discours het als voornaamste doel zien van de circulaire economie om het gebruik 

van grondstoffen efficiënter te maken en het genereren van afval te vermijden, variëren de organisaties in 

de mate waarop het socio-economische systeem in vraag gesteld wordt. Zo focust Friends of the Earth 

Europe expliciet op de absolute reductie van consumptie en wordt economische groei duidelijk bekritiseerd. 

De meeste andere actoren spreken zich minder uit op dat vlak. De circulaire economie wordt dan net gezien 

als een manier om economische groei heruit te vinden. Zij focussen meer op duurzame groei door de 

ontkoppeling van consumptie en grondstoffengebruik. In verschillende interviews werd bovendien 

aangegeven dat de focus op economische argumenten tijdens het lobbywerk meer resultaten oplevert. 

Het Europees Parlement 

Het dossier circulaire economie wordt in het Europese parlement behandeld door de commissie voor 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). De politieke samenstelling van een 

parlementaire commissie is dezelfde als die van de plenaire vergadering en is dus samengesteld uit 

parlementariërs uit verschillende fracties (Europees Parlement, 2018). Michael Steurer (Interview, 

Eurochambres, 22/08/2017) beweert dat de parlementsleden die in deze commissie werken over het 

algemeen iets milieugezinder zijn dan hun fractiegenoten. Ariadna Rodrigo (Interview, 15/08/2017) stelt dat 

de person die verantwoordelijkheid heeft over een bepaald dossier sterk kan bepalen wat de visie erop is.  
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Zowel in interviews met ngo’s als met businessassociaties werd gesteld dat Europese milieuorganisaties veel 

invloed hebben in het Parlement. “De ngo’s zijn heel sterk in het debat. Ze zijn goed georganiseerd en hebben 

publiek draagvlak” (Interview Janssens, EUROPEN, 01/12/2017). Een aantal aspecten van het discours van 

het milieu weerklinken dan ook duidelijk in de opinie van het Europese Parlement. Een illustratie hiervan is 

de resolutie o.l.v. EPP-parlementariër Sirpa Pietikainen, dat in het vorige deel al werd besproken (EPRS, 

2015). De resolutie pleitte o.a. voor een bindende doelstelling om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, 

voor duidelijke indicatoren om grondstofconsumptie te meten, voor een herziening van de Ecodesign 

richtlijn, bindende standaarden voor productontwerp en voor ambitieuze recyclage doelstellingen. Dit alles 

ligt in de lijn met het discours van het milieu.  

Op het vlak van deze maatregelen staan ngo’s en het Europese Parlement dus aan dezelfde zijde. Beide 

actoren willen ambitieuze en bindende regulering. Dat blijkt ook uit een artikel op de website ven het 

Europese Parlement in de nasleep van de gestemde resolutie. Daarin staat dat het absolute doel van de 

circulaire economie moet zijn om naar een zero waste economie te evalueren, dat er een ambitieus 

Ecodesign programma moet zijn om de levensduur van producten te verlengen en geplande veroudering 

tegen te gaan, en dat systemische verandering zal nodig zijn om groei en het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen te ontkoppelen. Er moet een reductie komen in de consumptie van grondstoffen, zowel met 

betrekking tot import als export, en chemische stoffen zouden uitgefaseerd moeten worden.  

“To make this happen, we need legislative, informative, economic and cooperative actions. 

First, we need a set of indicators and targets. We need a review of existing legislation, as it 

fails to incorporate the value of ecosystem services. We need a broadening of the scope of 

the ecodesign directive, a renewal of the waste directive, and a special focus on certain areas 

like sustainable buildings.” (Sirpa Pietikäinen, Europees Parlement, 09/07/2015)  

Europese milieuorganisaties geven zelf aan dat het Parlement over het algemeen aan hun kant staat. De 

parlementaire resolutie o.l.v. Sirpa Pietikäinen werd bijvoorbeeld met 394 stemmen goedgekeurd (t.o.v. 197 

tegenstemmen) (Europees Parlement, 09/07/2015). Toch zijn er ook een aantal verschillen met het discours 

van Europese ngo’s. Europarlementariërs benadrukken bijvoorbeeld veel sterker de ontkoppeling tussen 

economische groei en grondstoffengebruik dan milieuorganisaties. Waar ngo’s hoofdzakelijk focussen op 

ecologische argumenten, ziet het Parlement een duidelijke win-win situatie voor zowel de economie als voor 

het milieu. Men streeft dus wel naar systemische verandering voor de manier van produceren en 

consumeren, maar het socio-economische systeem dat gebaseerd is op economische groei en 

massaconsumptie wordt over het algemeen niet in vraag gesteld. Het gaat dus om anders consumeren in 

plaats van minder consumeren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de woorden van de huidige circulaire economie 

rapporteur Simone Bonafè (S&D):  

"Demand for raw materials by the world economy could increase by a further 50% in the next 

15 years. In order to reverse this trend, we must adopt a circular development model which 

keeps materials and their value in circulation, the only solution able to keep together 

sustainability with economic growth. Re-use, recycling and recovery are becoming the key 

words around which a new paradigm needs to be built to promote sustainability, innovation 

and competitiveness, so that waste will cease to be a problem and become a resource" 

(Simona Bonafè, Europees Parlement, 14/03/2017). 

Men zou kunnen stellen dat het benadrukken van die win-win situatie een manier is om over de politieke 

fracties heen tot een compromis te komen. Er is immers een consensus over het belang van de circulaire 
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economie, maar bij het analyseren van positiepapers en de websites van de politieke fracties zelf blijken er 

toch een aantal belangrijke verschillen te zijn in het narratief over het doel van de circulaire economie.  

De fracties S&D en Greens/EFA en GUE/NGL volgen voornamelijk het discours van het milieu. Dat blijkt uit 

de volgende citaten.  

“If we continue like this we would need 2 extra planets by 2050 and all three of these planets 

would be dirty. We have to change our mindset. We have to stop this consumption and 

disposal spree. This urge to buy and then throw away is threatening our planet, our health 

and our economy. If we learn from nature, from its cycles, you will see that nothing is lost 

but only transformed (Simona Bonafè en Kathleen van Brempt, S&D, 18/04/2018) 

Er heerst een duidelijk geloof in een ander soort consumptie, waarbij minder grondstoffen zullen worden 

gebruikt en er dus ontkoppeling optreedt. Dit wil men bereiken door ambitieuze regulering op vlak van 

product- en afvalbeleid en door het stimuleren van alternatieve consumptiemodellen, zoals product-

dienstsystemen, leasen of delen (S&D, 2015).  

“Promoting the development of a shared service economy, where collective access to shared 

goods and services becomes more important than individual ownership, could foster the 

decrease of resource use in the EU economy” (S&D, p.5., 2015). 

Opvallend is de nadruk van de Greens/EFA fractie op de sociale dimensie van de circulaire economie.  

“It is clear, unless the circular economy is an inclusive democratic change that has societal 

benefits at its core, we will end up in a new paradigm that promotes business as usual: 

benefits for the few only (Lambert & Skrlec, Greens/EFA, 04/12/2015).” 

De Europarlementsleden Lambert & Skrlec (Greens/EFA, 2015) stellen dat het belangrijk is dat de circulaire 

economie gepaard gaat met een transitie voor arbeiders. Naast de focus op jobcreatie moeten er 

arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, een aangepast belastingstelsel en educatieve ondersteuning 

geïmplementeerd worden. Ze wijzen daarbij ook op de belangrijke rol van sociale ondernemers en 

burgerinitiatieven5  

Groene en sociale ondernemingen 

Ariadna Rodrigo (Greens/EFA), die op het moment van de onderhandelingen in het Europees Parlement 

werkte, geeft in een interview aan dat sociale ondernemingen te weinig inspraak krijgen in het Europese 

debat over circulaire economie (interview, 15/08/2017). Ze worden in dit discours nochtans gezien als een 

belangrijke actor in de transitie naar een circulaire economie. Toch ontstaan er coalities tussen associaties 

die de stem van sociale en groene ondernemingen vertegenwoordigen in de Europese Unie. Zo schreven elf 

organisaties (o.a. De Groene Zaak, Plan C, Ecopreneur en Green-Alliance) een gezamenlijke positiepaper: 

‘More prosperity, new jobs: Manifesto on Circular Economy Policy in the EU’ (2015). Hoewel het hier gaat 

om bedrijven, die economische voordelen van de circulaire economie sterk benadrukken, volgt dit manifest 

in grote lijnen het discours van het milieu. Milieuorganisaties als de EEB scharen zich ook expliciet achter hun 

visie. Het gaat hier immers om progressieve bedrijven die niet enkel streven naar winst, maar ook een functie 

zien voor zichzelf in de transitie naar een meer duurzame economie. De maatregelen waarvoor op Europees 

niveau voor gepleit wordt zijn sterk gelijkaardig aan die van milieuorganisaties. Het grote verschil is dat de 

                                                      
5 https://www.youtube.com/watch?v=euWkYMlJyY8&t=30s 

https://www.youtube.com/watch?v=euWkYMlJyY8&t=30s
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circulaire economie door deze ondernemingen niet eenzijdig gezien wordt als een noodzakelijke transitie om 

binnen de limieten van de aarde te blijven, maar ook als een opportuniteit voor innovatie en nieuwe 

bedrijfsmodellen. Daarnaast wijst men ook op de mobiliserende factor van economische argumenten, in een 

poging het discours van milieu meer mainstream te maken. Dit zien we ook in het narratief van verschillende 

Europarlementariërs terugkomen (Ariadna Rodrigo, Zerowaste Europe, 15/08/2017). Het citaat van Simon 

Wilson (Green-Alliance) illustreert dit nogmaals.  

“We are a green think tank, so solutions for the environment are very important to us. But if 

you want to change businesses you have to make an economic case. Otherwise it will always 

stay marginal. We have to find ways for companies to make money out of it, that’s the 

quickest way to drive change. The circular economy is not just an environmental movement, 

it is about transforming out business towards a more sustainable model. (Interview Wilson, 

Green-Alliance, 22/08/2017) 

6.2 Discours van competitie  

6.2.1 Het discours 

Doel van de circulaire economie 

In dit discours wordt de circulaire economie bovenal gezien als een manier om economische groei te 

stimuleren en de Europese industrie te revitaliseren. De veranderende wereld wordt beschouwd als een 

gegeven context waaraan men zich moet aanpassen. De huidige trends forceren ons om na te denken over 

de manier van produceren en consumeren. Ook hier wordt gewezen op schaarser wordende grondstoffen 

en op de toenemende vraag van een groeiende middenklasse. Anders dan in het discours van het milieu 

wordt de kwantiteit van consumptie en het achterliggende socio-economische systeem hier echter niet in 

vraag gesteld. Er wordt enkel gezocht naar een manier om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Zowel 

natuurlijke als politieke ontwikkelingen zorgen immers voor steeds meer beperkingen op het aanbod van 

primaire hulpbronnen waardoor de competitie om die grondstoffen toeneemt. Dit zorgt voor stijgende 

prijsvolatiliteit en onzekerheid. Tenslotte zijn er ook negatieve ecologische effecten aan het huidige systeem, 

maar in het discours van competitie wordt het belang daarvan over het algemeen als ondergeschikt gezien 

als de pas besproken economische argumenten.  

“Natuurlijk moeten we naar het milieu kijken. Daar staan wij ook voor. Maar het moet hand 

in hand gaan met de economische realiteitszin. Industrieën moeten wel competitief blijven. 

We kunnen wel blijven investeren en betalen, maar dan gaan consumentenprijzen 

misschien ook omhoog. En als ze dan uit India binnenkomen met goedkopere producten 

dan zijn we eraan voor de moeite.” (Virginia Janssens, Europen, 01/12/2017) 

Eén van de doelen van de circulaire economie is volgens dit discours dus een manier om de 

toeleveringszekerheid van primaire ruwe materialen te garanderen. De Europese industrie is immers zeer 

afhankelijk van de landen waar die grondstoffen ontgonnen worden. Dit werd ook bevestigd in de interviews. 

“Grondstofafhankelijkheid is zeker een overkoepelend aspect, afhankelijk van de 

materialen. Bij plastiek denken we bijvoorbeeld aan olie. Hoe meer we recycleren, hoe meer 

we onze competitiviteit in Europa kunnen vergroten en hoe minder afhankelijk we zijn van 

die oliestaten.” (Virginia Janssens, Europen, 01/12/2017)” 
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Een omvangrijke en kwalitatieve markt voor secundaire ruwe materialen kan die afhankelijkheid reduceren. 

Daarbij wordt in het discours van competitie wel opgemerkt dat gerecycleerde grondstoffen alleen nooit 

voldoende zal zijn om aan de noden van de maatschappij te voorzien. Men vindt het daarom belangrijk dat 

een Europees kader wordt voorzien dat rekening houdt met de realiteit waarin een significant deel van de 

productie nog steeds van primaire hulpbronnen zal moeten komen.  

Een ander voordelig element van de circulaire economie is kosten-efficiëntie. Efficiënter omgaan met 

grondstoffen kan kosten besparen, wat belangrijk is in de context van toenemende en fluctuerende prijzen. 

Er wordt in het discours van competitie ook op gewezen dat de circulaire economie heel wat nieuwe business 

opportuniteiten met zich kan meebrengen. In bepaalde sectoren levert het reviseren van producten of het 

overschakelen op dienstensystemen relevante voordelen op, stellen ze. In die zin wordt de circulaire 

economie niet enkel gezien als een oplossing voor een gegeven probleem, maar ook als economische 

opportuniteit. Dit is echter meer het geval voor progressieve bedrijven. In de meeste gevallen gaat het meer 

om afvalmanagement, kostenbesparing, grondstofzekerheid  

Tenslotte geloven aanhangers van dit discours erin dat de circulaire economie zowel economische als 

ecologische voordelen kan opleveren. Daarbij wordt er echter sterk op gewezen dat het niet automatisch 

gaat om ‘minder’ grondstoffen te gebruiken, maar om ze ‘beter’ en efficiënter te gebruiken. De 

competitiviteit van Europese bedrijven blijft immers het belangrijkste doel en circulaire maatregelen mogen 

niet ten koste gaan van betaalbaarheid, functionaliteit, veiligheid of kosten-efficiëntie. 

Actoren in het discours van competitie focussen sterk op afvalmanagement. De circulaire economie wordt 

dan gereduceerd tot recycleren.  

Implementatie van de circulaire economie  

In dit discours ziet men een grote rol voor industrie en technologische innovatie om een circulaire economie 

te bekomen. Daarbij moet worden samengewerkt tussen stakeholders en politieke beleidsmakers in een 

governance system.  

“Acceleration of the circular economy entails stronger commitment and a collaborative 

approach involving governments, businesses and the science community, as well as 

consumers and increased value chain cooperation. Industry has an important role to play in 

both identifying and delivering solutions” (BusinessEurope, 2015) 

Er moet daarbij voorzichtig worden omgesprongen met overtollige regulering en onnodige bureaucratie. Eén 

van de  obstakels voor de transitie naar een circulaire economie zijn volgens dit discours immers de 

tegenstrijdigheden in bestaande wetgeving. Het is nuttiger om de huidige reguleringen op elkaar af te 

stemmen en beter toe te passen, dan om nieuwe regels op te leggen. Aangezien het voornaamste doel van 

de circulaire economie competitiviteit en economische groei is, mogen standaarden en doelstellingen ook 

niet ten koste gaan van innovatie en ondernemersvrijheid. Dat was bijvoorbeeld één van de voorwaarden 

waar Eurochambres voor pleitte in de aanloop van het tweede pakket circulaire economie (Interview Michael 

Steurer, 22/08/2017).  

“Europe shouldn’t go too far with product design standards. Ok, certain standards are 

required. I also find it useful when I can replace the battery of my smartphone. But if product 

standards lead to a point where you have only uniformed products, then it goes too far from 

our point of view.”(Michael Steurer, Eurochambres, 22/08/2017) 
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Men gelooft dan ook in een vrijwillige transitie die vooral wordt aangestuurd door marktprikkels en drijfveren 

zoals kostenefficiëntie, economische opportuniteiten en zekerheid van grondstoffen. De taak van politieke 

instanties is hoofdzakelijk om een faciliterend kader te creëren waarin de interne markt optimaal kan 

functioneren. 

Verder wordt er gewezen op de complexiteit van het concept. Een benadering die rekening houdt met alle 

schakels van de keten en met de specifieke technische aspecten van elke sector is daarom noodzakelijk. 

Hoewel er moet worden samengewerkt tussen alle actoren langsheen de waardeketen is het niet mogelijk 

om een simplistische ‘one-size-fits-all’ oplossing op te leggen, stellen aanhangers van dit discours.   

In dezelfde lijn wordt er vaak gewezen op een holistische aanpak of een ‘life-cycle’-approach. Daarmee wordt 

bedoeld dat er niet enkel naar één schakel in de keten (bv. de end-of-life fase) gekeken moet worden, maar 

naar de volledige impact op grondstofefficiëntie van een product.  

Verpakking moet bijvoorbeeld worden bekeken vanuit het product dat het bevat en niet slecht vanuit het 

afval dat het produceert, schrijft Europen in een positiepaper (2016).  

“Packaging contributes to resource efficiency in all phases of its life cycle by optimizing 

resource use, helping to prevent product and food waste, extending a product’s shelf-life, 

protecting products along different value chains, providing consumers with varied uses, 

choices and benefits of the products it contains and finally to recover the used packaging at 

the ”end-of-life” phase intended for a next economic cycle. By answering these challenges, 

packaging is not only vital to our modern societies and life styles, but forms a crucial part of 

our Circular Future.” (Europen, 2016) 

De distributie van economische kosten en baten moeten bovendien verdeeld worden tussen de verschillende 

actoren over de waardeketen.  

Een sleutelfactor in de transitie naar een meer circulaire economie is de verandering in manier van denken. 

Dit geldt voor alle actoren: producenten, consumenten, publieke autoriteiten en wetenschappers. De 

Europese Unie kan dit stimuleren door bewustmakingscampagnes, propaganda, best practices, educatie en 

kennisplatforms. Zeker digitale diensten zijn een goede manier om informatie uit te wisselen. Harde 

wetgeving is hier echter niet op zijn plaats, blijkt ook uit het interview met Michael Steurer. 

“We contribute to the awards for businesses that are performing very well in preventing 

waste. But this is less something that can be addressed with hard policy, this is awareness 

raising basically.” (Michael Steurer, Eurochambres, 22/08/2017) 

De rol van de burger wordt in dit discours gelijkgesteld als de rol van consument. Door de ‘juiste’ keuzes te 

maken worden consumenten geacht om druk te zetten op de vraagzijde van de economie. Zo kunnen ze 

innovatie en de ontwikkeling van nieuwe markten voor circulaire producten te stimuleren. Het probleem is 

echter dat er een kloof blijkt te zitten tussen de intenties van consumenten en hun effectieve gedrag. Met 

bewustmakingscampagnes, vrijwillige labels en educatie kunnen ze aangezet worden om betere keuzes te 

maken.  

6.2.2 Actorencoalitie 
De belangrijkste actoren die dit discours hanteren zijn vooral grote businessassociaties en industrieën. In de 

beschrijving van het politieke debat tussen de twee pakketten Circulaire Economie werd bijvoorbeeld al 



 

35 
 

aangegeven hoe BusinessEurope zich sterk had verzet tegen het eerste voorstel onder de Barroso-

Commissie. De voornaamste redenen voor dat protest waren de doelstelling voor grondstofproductiviteit en 

de hoge doelstellingen voor o.a. recyclage in de afvalrichtlijn. BusinessEurope vertegenwoordigt grote 

industrieën en ondernemingen en heeft een sterk lobbyapparaat in de Europese Unie (Interview Steurer, 

Eurochambres, 22/08/2017). Het discours van de veel kleinere associatie Eurochambres, de Europese 

associatie voor kamers van koophandel, ligt in dezelfde lijn.  

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dergelijke grote businessassociaties traditioneel een meer 

conservatieve houding aannemen dan hun leden. Dat zegt ook Simon Wilson van Green-alliance (Interview, 

25/08/2017) 

“In general, the groups that represent large numbers of businesses like businessEurope tend 

to be more conservative on the proposals from the commission. Because there’s this trend 

of the lowest common nominator. The ambition gets pulled down by the least ambitious 

members. So those groups are never the leading voices cause there are always a lot of their 

members who are skeptical and suspicious. But they got progressive members as well. They 

have a more enlightened leadership or they can see a business case. And they push ahead 

stronger.” (Simon Wilson, Green-Alliance, 25/08/2017) 

Hoewel het onderliggende discours van competitie en economische groei voor alle actoren in deze groep 

geldt, zit er dus variatie op vlak van ambitie om circulaire maatregelen te nemen. Afhankelijk van het 

businessmodel van die bedrijven staan zij ook positiever tegenover bepaalde standaarden en reguleringen 

zoals eco-design (Simon Wilson, Green-Alliance, 25/08/2017). 

Hoewel deze achterliggende ideeën gemeenschappelijk zijn, variëren verschillende sectoren in ambitie en in 

hun perceptie over nodige beleidsmaatregelen. Dit gaat over het algemeen over strategische keuzes volgens 

hun economische belangen. Daarbij ontstaan coalities, bijvoorbeeld tussen verschillende associaties die 

belang hebben bij hoge recyclagedoelstellingen omdat een kwalitatieve markt voor secundaire materialen 

voordelig is voor hen. Eurometaux (metaal industrie), CEPI (papier industry) en EUROFER (staalindustrie) 

schreven bijvoorbeeld een gezamenlijke positiepaper6 voor een eengemaakte manier om 

recyclagedoelstellingen te meten. Ook verpakkingsindustrieën, producentenassociaties of de afvalsector 

bundelen op die manier de krachten in het lobbywerk.  

Zoals beschreven volgt het Europees Parlement over het algemeen het discours van het milieu in het debat 

over de circulaire economie. Michael Steurer geeft aan dat Eurochambres vooral samenzit met andere 

parlementaire commissies (bv. de commissie voor industrie, onderzoek en energie, ITRE). Hij stelt echter dat 

dit slechts commissies van opinie zijn en dus niet zoveel invloed kunnen uitoefenen.  

Toch zijn er in de fracties EPP en ECR veel elementen van het discours van competitie te vinden. Virginia 

Jansens zegt dat ze bij EPP wel wat gehoor krijgt (Interview, Europen, 01/12/2017).  

                                                      
6 
file:///G:/Thesis%20circulaire%20economie/stakeholders/industrie/CEPI/CEPI%20Joint%20Industry%20renewed%20
call%20for%20measuring%20real%20recycling%20rates_9%201%2017.pdf 
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6.3 Het dominante discours   

Nu beide discoursen in de diepte zijn toegelicht zal ik nagaan wat het dominante discours is. Dit doe ik aan 

de hand van de concepten van Hajer (2006), namelijk discoursstructurering en discoursinstitutionalisering. 

Discoursstructurering slaat op het moment dat een discours begint te domineren hoe een bepaalde sociale 

eenheid naar de wereld kijkt. In dit geval gaat het dus om de perceptie die de Europese Unie heeft over de 

circulaire economie en hoe die perceptie tot stand gekomen is. Als een discours zich consolideert in 

institutionele en organisatorische regelingen, dan spreekt men van discoursinstitutionalisering. Hoewel dit 

concept breder is dat het beleid van een politieke instantie, beperk ik me voor dit onderzoek tot de analyse 

van het beleid van de Europese Unie, meer specifiek het pakket circulaire economie. 

Door bovenstaande discoursanalyse samen te vergelijken met het eerste en het tweede pakket circulaire 

economie kan ik de evolutie aantonen die het Europese discours over de circulaire economie heeft gemaakt. 

Hoewel over de hele lijn elementen van beide discoursen terug te vinden zijn in het beleid, zal duidelijk 

worden dat het discours van competitie dominant is, zeker in het tweede pakket circulaire economie.   

In de Europese Unie heerst een algemene consensus over het belang van een circulaire economie. De kern 

van het discours is het idee dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen ontkoppeld kan worden van 

economische groei. Op die manier kunnen zowel ecologische als economische uitdagingen tegemoet 

gekomen worden. Zoals eerder beschreven kwam de circulaire economie op de agenda als een logische 

volgende stap na een aantal initiatieven om Europa meer efficiënt te maken op vlak van grondstoffengebruik 

(Van Dyck et al., 2016). Het pakket circulaire economie (2014) volgde op het ‘Stappenplan voor efficiënt 

hulpbronnengebruik in Europa’ (2011) dat werd uitgewerkt in de ‘Seventh Environmental Action Programme’ 

en kadert binnen de bredere context van de Europa 2020 strategie. “De Europa 2020-strategie is de EU-

agenda voor groei en banen voor het huidige decennium. De nadruk ligt op slimme, duurzame en inclusieve 

groei als een manier om de structurele zwaktes in de Europese economie aan te pakken, haar 

concurrentievermogen en productiviteit te vergroten en een duurzame sociale markteconomie te 

ondersteunen.”7 Van in het begin werd er dus op gewezen dat een circulaire economie niet enkel 

noodzakelijk is om ecologische redenen, maar ook om competitiviteit, werkgelegenheid en 

grondstofzekerheid te garanderen.  

Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende paragraaf uit de communicatie: ‘Towards a circular economy: a zero 

waste programme for Europe’ (2014):  

“Valuable materials are leaking from our economies. In a world where demand and 

competition for finite and sometimes scarce resources will continue to increase, and pressure 

on resources is causing greater environmental degradation and fragility, Europe can benefit 

economically and environmentally from making better use of those resources. Since the 

industrial revolution, our economies have developed a ‘take-make-consume and dispose’ 

pattern of growth —a linear model based on the assumption that resources are abundant, 

available, easy to source and cheap to dispose of. It is increasingly being understood that this 

threatens the competitiveness of Europe. (Europese Commissie, 2014)”  

                                                      
7 Geciteerd van de website van de Europese Commissie. Geraadpleegd op 15 mei 2018 op 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-
governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_nl ,  
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De visie op de circulaire economie vertoont daarbij sterke gelijkenissen met het discours van de Ellen 

MacArthur Foundation, waarin wordt geargumenteerd dat de nodige industriële innovatie, technologische 

ontwikkeling en juiste beleidsmaatregelen een win-win situatie kan creëren. Ariadna Rodrigo stelt dat zij als 

een neutrale actor wordt gezien in het Europese debat over de circulaire economie. (Interview Rodrigo, 

ZeroWaste Europe, 15/08/2017). In verschillende beleidsdocumenten van de Europese Commissie (2014; 

2015) wordt er dan ook naar de rapporten van de Ellen MacArthur Foundation verwezen.  

Toch gaven meerdere geïnterviewden aan dat het pakket circulaire economie onder de Commissie-Barroso 

sterk werd geleid vanuit het discours van het milieu. Eerder werd ook al aangehaald dat het eerste pakket 

circulaire economie geleid werd door DG Environment, en dan hoofdzakelijk door Commissaris Potozcnik, 

die dit dossier wilde gebruiken om een aantal ecologische uitdagingen op de agenda te krijgen (Interview 

Rodrigo, 15/08/2017). Dat blijkt bijvoorbeeld uit de sterke nadruk op de reductie van grondstofconsumptie. 

In de communicatie stond een doelstelling om grondstofproductiviteit te verhogen met 30 procent tegen 

2030 (gemeten als Raw Material Consumption op GDP). Dit is één van de eisen van Europese 

milieuorganisaties. De ambitieuze bindende doelstellingen bij de herziening van de afvalrichtlijnen komen 

ook overeen met de nadruk die aanhangers in het discours van milieu leggen op het belang van bindende 

regulering.  

In het tweede pakket werd de doelstelling voor grondstofefficiëntie echter geschrapt. Ook de bindende 

doelstellingen op vlak van recyclage werden verlaagd. Zoals eerder aangehaald kwam hier veel kritiek op van 

o.a. ngo's en van het Europees Parlement. Zij beweren dat het tweede pakket minder ambitieus was en dit 

onder druk van de industrieën. De grootste klacht is dat er weinig bindende doelstellingen zijn en dat het 

actieplan te vaag is. Wel wordt erkend dat het tweede pakket een meer holistische aanpak heeft, in plaats 

van enkel te focussen op afvalmanagement (Interview Bazcak, EEB, 25/08/2017). Dit komt overeen met de 

overtuiging binnen dit discours dat de circulaire economie niet enkel mag draaien om afvalmanagement, 

maar dat er naar het gehele productie-consumptie systeem moet worden gekeken. Zo belooft de Europese 

Commissie beter ontwerp van producten te promoten door standaarden op te leggen onder de Ecodesign 

Directive (Europese Commissie, 2015). In plaats van enkel te focussen op energie-efficiëntie, wil ze de 

richtlijn uitbreiden naar herstelbaarheid, levensduur van het product, ugradebaarheid en recycleerbaarheid. 

Dit ligt in de lijn met de nadruk die het discours van milieu legt op afvalpreventie. Simon Wilson (Green-

Alliance) stelt echter dat veel zal afhangen van de manier en het tempo waarop de maatregelen effectief 

geïmplementeerd zullen worden (Interview, 25/08/2017). 

Bij de discussies over concrete wetgeving lijkt het immers vooral te draaien rond afvalmanagement. De focus 

op het reduceren van grondstofconsumptie is volgens Meadhbh Bolger (Interview, Friends of the Earth 

Europe, 11/08/2017) uit het discours van de Europese Commissie verdwenen. Dit toont de structurering van 

het discours van competitie aan.  

“The EU promised that they would look at environmental footprints and consumption. 

Friends of the Earth really worked on that and the former environment commissioner 

Potocnik was very supportive of it. But when they scrapped the first package, the entire 

resource efficiency agenda was gone. And now it’s only about waste management, like 

recycling and reuse. That’s all good, but it doesn’t address the extraction of materials. They 

call it circular economy but it’s just about waste management. (Interview Bolger, Friends of 

the Earth Europe, 11/08/2017)” 
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Bij het tweede pakket circulaire economie waren DG Environment en DG Growth samen verantwoordelijk, 

en speelde vicepresident Timmermans (Better Regulation) een sleutelrol. Dat wijst erop dat de circulaire 

economie steeds meer gezien wordt als een transitie die de hele economie omvat. Daaruit blijkt ook dat de 

circulaire economie steeds meer gezien wordt om economische bezorgdheden tegemoet te komen. Dat zegt 

ook Lieze Cloots, permanent vertegenwoordiger voor België in de Europese Raad.  

“Het is positief dat DG growth meer eigenaarschap heeft gekregen over de circulaire 

economie. Maar omdat de circulaire economie nu ook door de hele business community 

wordt gedragen krijg je natuurlijk het gevaar dat je de milieu-agenda een stukje kwijtraakt. 

Het gaat nu iets minder over ‘we moeten opletten voor de milieu-impact’ of ‘we moeten 

minder grondstoffen verbruiken’. Dat is de keerzijde van de medaille. Het discours over de 

circulaire economie gaat nu heel sterk over competitie, zekerheid van grondstoffen, jobs,… 

Dat is iets waar we hard op moeten waken, want de agenda gaat telkens richting pure 

economische bezorgdheden die door economische stakeholders worden vorm gegeven” 

(Interview Cloots, Europese Raad, 05/12/2017).  

Uit de analyse van het actieplan: ‘Closing the loop-An EU action plan for the Circular Economy’ blijkt dat de 
circulaire economie nog steeds gezien wordt als een win-win situatie, maar de nadruk op economische 
argumenten is groot. Een circulaire economie maakt het niet enkel mogelijk om economische groei te 
ontkoppelen van negatieve ecologische gevolgen, het zal de competitiviteit ook boosten en nieuwe 
opportuniteiten creëren voor bedrijven.  
 

“The circular economy will boost the EU's competitiveness by protecting businesses against 
scarcity of resources and volatile prices, helping to create new business opportunities and 
innovative, more efficient ways of producing and consuming. It will create local jobs at all skills 
levels and opportunities for social integration and cohesion. At the same time, it will save 
energy and help avoid the irreversible damages caused by using up resources at a rate that 
exceeds the Earth's capacity to renew them in terms of climate and biodiversity, air, soil and 
water pollution. A recent report also points at the wider benefits of the circular economy, 
including in lowering current carbon dioxide emissions levels. Action on the circular economy 
therefore ties in closely with key EU priorities, including jobs and growth, the investment 
agenda, climate and energy, the social agenda and industrial innovation, and with global 
efforts on sustainable development. (Europese Commissie, 2015)” 

 
Ook de voorgestelde maatregelen voor de transitie naar een circulaire economie tonen de dominantie van 
het discours van competitie aan. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op de principes van ‘Better Regulation’, dat 
onnodige regulering wil vermijden. Veel actoren uit het discours van competitie vonden het ook positief dat 
het nieuw pakket een ‘life-cycle’ approach heeft, wat wil zeggen dat er met verschillende schakels in de 
productieketen rekening wordt gehouden en dat de verantwoordelijkheid dus wordt verdeeld. Op die manier 
wordt een ‘one size fits all’ solution vermeden (BusinessEurope, 2015).  
Hoewel men het vervuilende effect van plastiek erkend is volgend citaat uit het actieplan een duidelijk 
voorbeeld van hoe het discours van competitie wordt geïnstitutionaliseerd. Het gaat immers niet om de 
reductie van plastiek, maar om beter afvalmanagement en technologische innovatie. Dit ligt duidelijk in de 
lijn met het narratief van de verpakkingsindustrie.  
 

 “Increasing plastic recycling is essential for the transition to a circular economy. Smarter 
separate collection and certification schemes for collectors and sorters are critical to divert 
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recyclable plastics away from landfills and incineration into recycling. The presence of 
hazardous chemical additives can pose technical difficulties and the emergence of innovative 
types of plastics raises new questions, e.g. as regards plastics biodegradability. However, 
innovation in plastics can contribute to the circular economy by better preserving food, 
improving the recyclability of plastics or reducing the weight of materials used in vehicles” 
(Europese Commissie, 2015).  
 

We kunnen dus concluderen dat de perceptie die de Europese Commissie heeft van de circulaire economie 

het discours van competitie volgt. Daar waren al een aantal elementen van terug te vinden in het eerste 

pakket, maar het opentrekken van het debat naar actoren uit de industrie en de bedrijfswereld heeft deze 

visie nog versterkt. Dit werd ook geïnstitutionaliseerd in het actieplan voor de circulaire economie, al wordt 

het nog afwachten hoe die maatregelen concreet zullen worden geïmplementeerd. 

7 Bespreking van de resultaten 

In dit deel geef ik de belangrijkste conclusies en inzichten uit het onderzoek naar het politieke debat rond de 

circulaire economie in de Europese Unie. Daarbij worden de onderzoeksvragen beantwoord. 

In de Europese Unie heerst een algemene consensus over het belang van een circulaire economie. De kern 

van het discours is het idee dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen ontkoppeld kan worden van 

economische groei. Het doel is om afval te zien als een waardevolle grondstof. "I think I can speak for the 

whole European Commission with this perception of the circular economy. It is an economy where the value 

of products, materials and resources is maintained as long as possible and waste is minimized. It's not only 

about minimizing waste and recycling, it's about avoiding to dispose it and maintaining value" (Interview 

Gislev, Europese Commissie, 05/12/2017). Op die manier wil men zowel ecologische als economische 

uitdagingen tegemoet komen. In die gezamenlijke visie zijn veel elementen terug te vinden van het discours 

dat de Ellen MacArthur Foundation uitdraagt over de circulaire economie. Daarin ziet men een belangrijke 

rol voor de industrie en de bedrijfswereld, die in combinatie met de juiste beleidsmaatregelen, de 

voortrekkers kunnen zijn in de transitie naar een circulaire economie.  

Rond deze consensus zijn twee brede actorencoalities ontstaan die, elk met hun eigen discours het debat 

naar hun kant proberen trekken. Het discours van competitie wordt hoofdzakelijk uitgedragen door 

bedrijfsassociaties en industrieën. Daarbij wordt gewezen op problemen als verminderde 

grondstofzekerheid en prijsvolatiliteit. Het doel van de circulaire economie is om aan de stijgende 

consumptievraag te kunnen blijven voldoen en economische groei na te streven binnen de limieten van deze 

gegeven situatie. Afval wordt daarbij steeds meer beschouwd als een waardevolle grondstof. Vandaar de 

nadruk op kwalitatieve markten voor secundaire grondstoffen. De transitie naar een circulair systeem zal 

getrokken worden door een samenwerking van bedrijven en het beleid die het juiste kader voorziet, waarbij 

rekening gehouden moet worden met alle sectoren en alle schakels van de productieketen. Mits het juiste 

kader zullen marktprikkels (bv.kostenefficiëntie) de transitie spontaan stimuleren en beleidsmakers moeten 

dus afzien van overtollige regulering, dat net remmend kan werken en vaak te simplistisch is. Hoewel deze 

achterliggende ideeën gemeenschappelijk zijn, variëren verschillende sectoren in ambitie en in hun perceptie 

over nodige beleidsmaatregelen. Dit gaat over het algemeen over strategische keuzes volgens hun 

economische belangen.  
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Het discours van het milieu wordt getrokken door Europese milieuorganisaties en krijgt duidelijke steun in 

het Europees Parlement. De focus op een duurzame circulaire economie, waarin zowel de ecologische, 

economische en sociale dimensie belangrijk zijn. Er wordt veel aandacht gegeven aan de gevolgen van de 

lineaire economie voor het milieu. Daarbij gaat het niet enkel om grondstoffenschaarste, maar ook om 

vervuiling en klimaatopwarming. De economische argumenten draaien vooral rond kostenbesparing en het 

creëren van groene jobs. Voor de transitie naar een circulaire economie is ambitieuze regulering nodig vanuit 

de Europese Unie. Het socio-economische systeem dat gebaseerd is op massaconsumptie wordt in vraag 

gesteld. De focus ligt dan ook op een absolute reductie van grondstofconsumptie. De meeste aanhangers 

van dit discours zien echter een oplossing in de systemische verandering van het productie-consumptie 

model, waardoor een nieuw soort economische groei ontstaat dat los staat van grondstofgebruik.  

Slechts een kleiner deel van de actoren, zoals Friends of the Earth Europe, stelt dat een circulaire economie 

moet samengaan met degrowth om tot een echt duurzaam systeem te komen. We zien deze argumenten 

echter weinig expliciet in het debat op Europees niveau. Dat is vooral om strategische redenen. Men stelt 

immers dat argumenten die de voordelen voor de economie aantonen meer mobiliserend werken en de 

transitie naar de circulaire economie dus kunnen ten goede komen. Er kan worden gesteld dat dit de 

dominantie van het discours van competitie bevestigd. Het is opvallend dat nagenoeg alle actoren in dit 

discours aangeven dat het effectiever is om ecologische maatregelen te koppelen aan economische 

argumenten die het belang van economische groei onderschrijven, dan dit niet te doen. Volgens Meadhbh 

Bolger (Interview, Friends of the Earth Europe, 11/08/2017) zijn er wel een aantal ngo’s die dit bekritiseren 

en vasthouden aan hun degrowth-discours, maar zij zijn niet betrokken in het debat op Europees niveau.  

 Het discours van economische groei en competitie structureert niet alleen het debat, het is ook duidelijk 

geïnstitutionaliseerd in het Pakket circulaire economie van de Europese Commissie. Dat kwam tot stand na 

consultaties met verschillende stakeholders, waarbij het lobbywerk van de bedrijfswereld duidelijk sterk was. 

Niet alleen het onderliggende narratief van competitie is daarbij duidelijk. Als het gaat om concrete 

maatregelen focust het debat zich eerder op afvalmanagement, dan bijvoorbeeld op grondstofreductie 

nieuwe productie-consumptiemodellen. Het bredere actieplan dat deel uitmaakt van dit pakket is immers 

niet bindend, maar toont slechts de ambitie van de Commissie. Veel zal dus afhangen van de manier van 

implementatie.  
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