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1. Algemene Europese beleidscontext 

Grondstoffen vormen de basis van de Europese economie van vandaag en morgen voor het 

waarborgen van jobs en concurrentievermogen. Ze zijn ook van cruciaal belang om de levenskwaliteit 

te handhaven en te verbeteren. Niet-energetische grondstoffen spelen een rol in alle industriële 

sectoren in alle stadia van de toeleveringsketen. Grondstoffen zijn ook essentieel om verandering 

teweeg te brengen, bijvoorbeeld via digitale technologieën, koolstofarme energietechnologieën (bv. 

zonnepanelen, windturbines, energiezuinige verlichting) en koolstofarme mobiliteit (bv. elektrische 

voertuigen), waarin ze momenteel onvervangbaar zijn.  

Ook al zijn alle grondstoffen belangrijk, toch geven sommige meer reden tot zorg dan andere als het 

gaat om continue en duurzame toelevering.  De lijst van kritieke grondstoffen (critical raw materials, 

CRM's) voor de EU1 en de onderliggende evaluatiemethode voor het kritische karakter die de Europese 

Commissie (EC) hanteert, zijn daarom erg belangrijke instrumenten in het kader van het 

grondstoffenbeleid van de EU. CRM's zijn enerzijds economisch erg belangrijk voor de EU en lopen 

anderzijds een hoog risico op een onderbreking van de toelevering. Tot de CRM's behoren 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
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bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen, kobalt en niobium, die van cruciaal belang zijn voor digitale en 

koolstofarme toepassingen. 

Reeds in 2008 en 2011 schoof de Europese Commissie in haar twee Mededelingen2 de identificatie op 

regelmatige basis van CRM's evenals het efficiëntere gebruik van grondstoffen naar voren als 

essentiële onderdelen van haar grondstoffenbeleid. Het belang van deze twee elementen en hun 

nauwe onderlinge samenhang werd onlangs nog bekrachtigd in de Mededeling van 2015 over het 'EU-

Actieplan voor de circulaire economie'3: hier worden kritieke grondstoffen geïdentificeerd als een van 

de vijf prioritaire actiegebieden.  

Meer recent, gezien de dringende nood aan koolstofarme technologieën en systemen om de 

uitdagingen van de klimaatopwarming aan te pakken, werd het veiligstellen van de toelevering van 

kritieke grondstoffen (bv. kobalt, grafiet) of andere kandidaat-CRM's (bv. lithium, nikkel) door de EC 

naar voren gebracht: dit is opgenomen in een van de zes pijlers van het Strategisch Actieplan voor 

Batterijen4, dat ernaar streeft om een volledige en concurrerende waardeketen tot stand te brengen 

in Europa, met grootschalige batterijcelproductie en met de circulaire economie als kernstuk van de 

strategie.  

Over de gehele waardeketen van grondstoffen zijn er veel positieve of negatieve effecten op de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG's)5. Grondstoffen moeten 

dus in hun toeleveringsketens zorgvuldig en grondig worden gecontroleerd om hun positieve 

bijdragen te maximaliseren en hun negatieve effecten op de SDG's te reduceren (zie Vak 1).  

Gezien onze Europese positie zijn de meeste punten die in deze nota worden besproken, op Europa 

gericht, maar waar mogelijk zoomen we in op België. 

Vak 1. Hoe kan de toegang tot kritieke grondstoffen voor koolstofarme technologie een impact hebben op SDG's? 

Het verzekeren van de toegang tot kritieke grondstoffen voor een koolstofarme technologie kan een positief effect hebben 

op: doelstelling 8 (waardig werk en economische groei) via het stimuleren van duurzame mijnbouwactiviteiten6, het 

terugschroeven van mineralen uit conflictbronnen en het terugdringen van misbruik van mijnwerkers; doelstelling 9 

(industrie, innovatie en infrastructuur) via de ontwikkeling van innovatieve koolstofarme technologieën; doelstelling 11 

(duurzame steden en gemeenschappen) via verminderde lokale vervuiling; doelstelling 12 (duurzame consumptie en 

productie) via betere producten en productieketens; en doelstelling 13 (klimaatactie) via een verlaagde CO2-uitstoot op het 

vlak van mobiliteit.  

De toegenomen nood aan kritieke grondstoffen kan mogelijk echter ook een negatieve weerslag hebben op: doelstelling 16 

(vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen) wegens de toegenomen illegale mijnbouwactiviteiten in conflictgebieden 

gezien de hogere vraag naar grondstoffen; doelstelling 6 (zuiver water en sanitaire voorzieningen) gezien de vervuiling van 

watermassa's in mijnbouwgebieden7, om er maar een paar te noemen.  

                                                           
2 'Het grondstoffeninitiatief' (COM(2008)699) en 'Grondstoffen en grondstoffenmarkten: uitdagingen en 
oplossingen' (COM(2011)25). 
3 COM(2015)614  
4 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf  
5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  
6 Een goed initiatief op dit vlak is de regulering van de handel in conflictmineralen, waarbij België zich van 
oudsher zeer proactief heeft opgesteld. 
7 http://rmis.jrc.ec.europa.eu/?page=sdg-18f0ad 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0025_/com_com(2011)0025_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-614-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://rmis.jrc.ec.europa.eu/?page=sdg-18f0ad
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2. CRM's en de circulaire economie in de EU: waar staan we nu?  

2.1 Sterke punten 

Europa heeft heel wat sterke punten op dit vlak. Ten eerste wordt de Europese samenleving zich 

steeds meer bewust van haar voetafdruk op het vlak van grondstoffen en is ze bereid om de duurzame 

en conflictvrije toelevering van grondstoffen in het kader van een circulaire en koolstofarme economie 

te bespreken. De organisatie van de workshop door België op 19 oktober is hier een mooi voorbeeld 

van! Het verheugt me ook dat verschillende landen uit de EU, met inbegrip van België, hun eigen 

stappenplan voor een circulaire economie, inclusief maatregelen in verband met CRM's, hebben 

gepubliceerd.  De EC draagt ook actief bij tot deze maatschappelijke discussie: als onderdeel van het 

EU-Actieplan voor de circulaire economie heeft de EC begin 2018 een rapport gepubliceerd89 met als 

titel 'Kritieke grondstoffen en de circulaire economie', waar een analyse van de situatie van kritieke 

grondstoffen in het kader van de circulaire economie werd gemaakt. Het rapport bekijkt belangrijke 

databronnen en beste praktijken en mogelijke verdere acties, en analyseert daarbij een aantal 

belangrijke sectoren (bv. mijnbouw, digitale uitrusting, batterijen, autosector, hernieuwbare energie).  

In de EU is de circulaire economie reeds opgenomen in discussies over het kritische karakter, in 

tegenstelling tot in andere landen: de lijst van kritieke grondstoffen is geactualiseerd door middel van 

een evaluatie van het kritische karakter volgens een zeer gestructureerde methodologie. Deze 

methodologie van de EU gaat ervan uit dat de factor 'verlaging van het toeleveringsrisico' verbonden 

is met recyclage: hoe meer een grondstof gerecycleerd wordt, hoe lager het toeleveringsrisico is10. De 

laatste evaluatie van het kritische karakter, afgerond in 2017, paste een licht herziene methodologie 

toe, die werd voorgesteld door het DG GROW, daarbij sterk ondersteund door het JRC, en voor deze 

evaluatie werden sterk verbeterde data over recyclage gebruikt. Tijdens de laatste evaluatie van het 

kritische karakter uit 2017 werden 27 van de 78 kandidaat-grondstoffen geïdentificeerd als 'kritiek' in 

de lijst van 201711.  

De lidstaten beschikken ook over zeer goed gestructureerde inzamelsystemen voor specifieke 

afvalstromen die rijk zijn aan kritieke grondstoffen. Hier verwijst men vaak naar de Belgische 

infrastructuur voor de inzameling en recyclage van bijvoorbeeld batterijen en WEEE (Waste Electric 

and Electrical Equipment) als voorbeeld voor de rest van Europa. Zo heeft België een van de best 

gecontroleerde en gedocumenteerde systemen voor de inzameling en sanering van WEEE. Het land 

beschikt ook over een goed uitgebouwd netwerk van organisaties voor hergebruik. Bovendien 

huisvest de EU (ook mede dankzij België!) een aantal zeer complexe, erg kwaliteitsvolle 

recyclageprocedures voor metaal, die resulteren in een hoge terugwinning en die aanzienlijke volumes 

waardevolle en kritieke recyclagefracties aantrekken, ook uit andere werelddelen12.  

2.2 Zwakke punten 

De EU kent op dit vlak ook een aantal zwakke punten. Recyclage is een belangrijke bron voor 

secundaire grondstoffen en kan bijdragen tot de toeleveringszekerheid van grondstoffen. Het eerste 

                                                           
8 https://ec.europa.eu/commission/publications/report-critical-raw-materials-and-circular-economy_en  
9 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108710/jrc108710-pdf-21-12-2017_final.pdf  
10 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106997/kjna28654enn.pdf  
11 Bekijk de lijst op COM(2017)0490Final https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0490&from=EN  
12 https://unu.edu/news/announcements/report-reveals-e-waste-flow-and-market-structure-in-
belgium.html#files  

https://ec.europa.eu/commission/publications/report-critical-raw-materials-and-circular-economy_en
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108710/jrc108710-pdf-21-12-2017_final.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106997/kjna28654enn.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0490&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0490&from=EN
https://unu.edu/news/announcements/report-reveals-e-waste-flow-and-market-structure-in-belgium.html#files
https://unu.edu/news/announcements/report-reveals-e-waste-flow-and-market-structure-in-belgium.html#files


 

4 
 

zwakke punt is dat kritieke grondstoffen nog steeds te weinig worden gerecycleerd in de EU (en ook 

in de rest van de wereld). Ofschoon meerdere CRM's een hoog recyclagepotentieel hebben, en 

ondanks het aanmoedigen van de transitie naar een circulaire economie door de regeringen, is het 

circulaire gebruik van CRM's13 doorgaans laag (zie figuur 1), op een paar uitzonderingen na10. Dit kan 

worden verklaard door meerdere factoren: de technologieën voor het sorteren en recycleren zijn voor 

veel CRM's nog niet beschikbaar tegen concurrentiële tarieven; het is onmogelijk om materialen terug 

te winnen die tijdens het gebruik worden afgevoerd; de bevoorrading van veel CRM's zit momenteel 

stevig opgeslagen in activa met een lange levensduur; de vraag naar veel CRM's neemt toe en de 

bijdrage van recyclage is onvoldoende om aan de behoefte te voldoen.  

 

Figuur 1. Huidige bijdrage van recyclage om te voldoen aan de EU-vraag naar CRM's: 'end-of-life recycling Input Rate' (EOL-

RIR)9. 

Een ander zwak punt van de EU is dat aanzienlijke hoeveelheden afval en schroot uit de EU verdwijnen, 

zowel door legale als door illegale uitvoer. Volgens de officiële statistieken over legale export is de 

netto-export van afval en schroot aanzienlijk toegenomen in het laatste decennium, behalve in het 

geval van afval van edele metalen, waarvoor de EU sinds 2008 een netto-invoerder is14. Bovendien 

bestaat er uitgebreid bewijsmateriaal voor het feit dat het aantal illegale afvaltransporten, die per 

definitie niet worden bijgehouden in de statistieken, aanzienlijk is. Deze illegale afvaltransporten 

omvatten WEEE en afgedankte voertuigen die veel CRM's bevatten. Voor België werd dit, wat de 

export van WEEE betreft, reeds in 2011 aangetoond, zoals getoond in figuur 2 hieronder. 

                                                           
13 Een goede maatstaf voor het circulaire gebruik van kritieke grondstoffen is de bijdrage van recyclage aan het 
voldoen aan de grondstoffenbehoefte in de EU; daartoe meet de 'end-of-life recycling input rate' (EOL-RIR) 
hoeveel van de input van grondstoffen in het productiesysteem afkomstig is van de recyclage van 'oud schroot' 
(dit is schroot afgedankt na gebruik door de consument). 
14 Raw Material Scoreboard 2018, in druk.  
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Figuur 2. Export van WEEE buiten Europa in 201115. 

Een ander zwak punt van de EU betreft de beschikbaarheid van data en indicatoren. Ook al 

verstrekken de lidstaten heel wat afvalstatistieken aan Eurostat, toch is de lage kwaliteit en 

beschikbaarheid van gegevens over recente marktinput, afvalstromen en productsamenstelling nog 

steeds een punt van zorg. Dat is vooral zo voor gegevens over kritieke grondstoffen, die vaak slechts 

in heel kleine aantallen beschikbaar zijn. In dit verband lijkt de reeks indicatoren om de evolutie naar 

een meer circulaire economie op te volgen, onvolledig, zeker voor wat betreft kritieke grondstoffen. 

Een goed voorbeeld is het grondstoffenstroomdiagram, een belangrijke indicator van het 

controlekader van de EU, dat de materiaalstromen van materialen zoals die door de economie van de 

28 EU-lidstaten passeren, weergeeft. Visuele voorstellingen van stromen van bulkgoederen zijn 

momenteel erg nuttig, maar we hebben nog nood aan veel meer inzicht in specifieke productgroepen 

en sporenelementen, zoals CRM's.  

2.3 Kansen 

CRM's bieden ook heel wat kansen aan de EU in het kader van de circulaire economie.  

Ten eerste, ook al is de afvalinzameling en -verwerking in de EU reeds goed ontwikkeld (zie hoger), 

toch kunnen recyclageprocedures nog beter worden, ook door te focussen op specifieke CRM's. 

Bovendien evolueren andere vormen van recuperatie op het einde van de levensduur, zoals 

hergebruik, herbewerking en herbestemming, snel en leveren ze een positieve bijdrage aan de 

algemene grondstoffenefficiëntie.  Dit is bijvoorbeeld het geval bij de herbestemming van lithium-

ionbatterijen uit elektrische voertuigen voor toepassingen in stationaire energieopslag16. Dit alles zou 

ook positieve effecten moeten hebben op innovatie en jobcreatie. 

Het systeem van recyclage/hergebruik in Europa zal worden gevoed door een enorme en 

toenemende Urban Mine, die het aantal en het type van producten in voorraad (in gebruik en niet in 

gebruik) in de samenleving, die potentieel beschikbaar zijn voor recyclage, weergeeft. De EU heeft 

veel vooruitgang geboekt in het kwantificeren van deze voorraden, bv. door H2020-projecten zoals 

ProSUM.17 Deze data moeten nog verder worden geconsolideerd en bijgewerkt. In het geval van België 

bijvoorbeeld kan het Urban Mine Platform dat door ProSUM werd ontwikkeld, de evoluties van 

batterijvoorraden visueel weergeven: figuur 3 toont dat de voorraden van lithium-ionbatterijen sterk 

zijn toegenomen in de laatste jaren en wellicht zullen blijven groeien. 

                                                           
15 Zie figuur 21, p. 35 van het rapport https://unu.edu/news/announcements/report-reveals-e-waste-flow-
and-market-structure-in-belgium.html#files 
16 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X18300677  
17 Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining wastes, http://www.prosumproject.eu/ 

https://unu.edu/news/announcements/report-reveals-e-waste-flow-and-market-structure-in-belgium.html#files
https://unu.edu/news/announcements/report-reveals-e-waste-flow-and-market-structure-in-belgium.html#files
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X18300677
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Figuur 3. Evolutie (gemeten en berekend na 2015) van voorraden batterijcellen (voor digitale toepassingen en e-mobiliteit) 

per capita, in België18.  

De EU beschikt reeds over een sterk reguleringskader, dat nog verder kan worden afgestemd op de 

uitdagingen van de CRM's. Omdat de transitie naar een meer circulaire economie fundamentele 

veranderingen op het gebied van de productie vereist, heeft de Europese Commissie verschillende 

verplichte criteria op het vlak van grondstoffenefficiëntie voorgesteld in het kader van de Ecodesign-

verordening voor verschillende productgroepen: ze betreffen design voor demontage, hergebruik van 

componenten en aangifte van kritieke grondstoffen (bv. neodymium in harde schijven)19.  Als de 

lidstaten instemmen met dergelijke bepalingen, zouden die de grondstoffenefficiëntie van 

verschillende productgroepen aanzienlijk kunnen verbeteren. 

De EU heeft nu de kans om strategische sectoren uit te bouwen en tegelijk een duurzame (en 

circulaire) toelevering van (kritieke) grondstoffen te verzekeren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 

batterijsector. De EU streeft ernaar om voor deze sector een volledige en concurrentiële waardeketen 

op te zetten binnen Europa, met grootschalige productie van batterijcellen. Samen met andere pijlers 

van het Batterijactieplan 4, zoals de versterking van het technologische en industriële leiderschap, 

geschoolde arbeidskrachten en het verzekeren van een consistent beleidskader, zal het van cruciaal 

belang zijn om te zorgen voor "toegang tot (kritieke) grondstoffen vanuit grondstofrijke landen buiten 

de EU, het faciliteren van toegang tot Europese grondstofbronnen, evenals het toegang krijgen tot 

secundaire grondstoffen via recyclage in een circulaire economie van batterijen". 

2.4 Bedreigingen 

De voornaamste bedreiging voor Europa (en zijn lidstaten) zou zijn dat een ander land/gebied erin zou 

slagen om deze complexe (maar boeiende!) vergelijking van duurzame (en circulaire) toelevering van 

(kritieke) grondstoffen zou kunnen oplossen nog voor de EU daarin slaagt. Een andere bedreiging zou 

kunnen zijn dat andere (niet-EU) landen en regio's die werken onder ongunstige ecologische en sociale 

omstandigheden, de prijzen voor secundaire grondstoffen zouden onderbieden via onverantwoorde 

                                                           
18 http://www.urbanmineplatform.eu/urbanmine/batteries/weightpercapita 
19 Zie bijvoorbeeld de voorgestelde vereisten voor de groep van bedrijvenservers in 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404817302614  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404817302614
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methoden en praktijken en zo de Europese inspanningen om een concurrentiële, duurzame en 

circulaire economie tot stand te brengen, zouden ondermijnen.  

3. Slotopmerkingen 

Het JRC streeft ernaar om de ambitie van de EU op dit vlak te ondersteunen door onafhankelijk 

wetenschappelijk bewijs te leveren voor het beleidsproces van de EU. Dit omvat de ontwikkeling van 

de kennisbasis van de EU inzake grondstoffen via het Raw Materials Information System (RMIS)20, 

dat fundamentele Europese kennis over grondstoffen, meer in het bijzonder over secundaire 

grondstoffen, verstrekt. Het JRC wil ook contacten onderhouden (eveneens via het RMIS) met de 

onderzoeksgemeenschap (bv. door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten) en ook met lidstaten. 

De EU en de lidstaten zullen de kansen die kritische grondstoffen en de circulaire economie bieden, 

enkel kunnen waarmaken als ze samenwerken en als de lidstaten dezelfde standpunten delen, ook op 

het internationale toneel.  

Achtergrond: onderzoeksactiviteiten van het JRC inzake grondstoffen 

Als wetenschaps- en kennisdienst van de Europese Commissie ondersteunt het Joint Research Centre 

(JRC) de EU-beleidsmaatregelen met onafhankelijk wetenschappelijk bewijs door de hele 

beleidscyclus heen. Mijn Directoraat Duurzame Grondstoffen speelt een centrale rol in het creëren, 

managen en duiden van wetenschappelijke kennis voor EU-beleidsmaatregelen in verband met het 

duurzame gebruik van grondstoffen, met inbegrip van ecologische, economische en sociale dimensies, 

evenals algemene grondstoffenefficiëntie in verband met het Actieplan voor Circulaire Economie. Via 

zijn Project Grondstoffen ondersteunt het JRC fundamentele EU-beleidsmaatregelen in verband met 

grondstoffen, zoals handel, de hernieuwde Strategie voor Industrieel Beleid, het Actieplan voor 

Circulaire Economie en het Grondstoffeninitiatief. Het Project Grondstoffen van het JRC richt zich op 

de continue en duurzame toelevering van niet-energetische en niet-agrarische grondstoffen, met 

inbegrip van biotische en abiotische grondstoffen. Het project richt zich zowel op primaire 

grondstoffen (bv. uit extractie) als op secundaire grondstoffen uit verschillende afvalbronnen, met 

inbegrip van specifieke stromen van producten aan het einde van de levenscyclus, stortplaatsen en 

mijnafval. Zo levert het projectteam het uitgangspunt voor de controle via het Scorebord 

Grondstoffen en verwante inputs waar de controle-indicatoren voor de circulaire economie nood aan 

hebben. Ondersteuning verlenen aan de evaluatie van het kritieke karakter van grondstoffen behoort 

ook tot de kerntaken van het team. Het JRC biedt een brede ondersteuning aan de noden van het 

grondstoffenbeleid via het Raw Materials Information System (RMIS): het RMIS verstrekt 

fundamentele Europese kennis over grondstoffen.  

 

 

                                                           
20 http://rmis.jrc.ec.europa.eu/ 


