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Workshops circulaire economie 2018 

Workshop 3: Integratie van de uitdaging inzake kritieke grondstoffen 19 oktober 2018 

Bernard Mazijn 

 

De vertolkte standpunten zijn die van de auteur en mogen onder geen enkele voorwaarde worden 
beschouwd als een standpunt van de FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en 
leefmilieu . 
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BINNEN DE LIMIETEN VAN DE OPDRACHT OM DEZE NOTA TE SCHRIJVEN, ALS INPUT VOOR DE WORKSHOP OVER DIT THEMA OP 19 

OKTOBER 2018, WAS HET NIET MOGELIJK OM EEN NIEUWE STUDIE MET MEER REIKWIJDTE EN/OF DIEPGANG UIT VOEREN. 

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT DAN OOK VOORAL WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE INFORMATIE UIT EIGEN STUDIES 

UITGEVOERD IN EEN ANDERE CONTEXT (MAZIJN B. ET AL., 2013; MAZIJN B. ET AL., 2017; MAZIJN B. ET AL., 2018). 

 

1. Globale beschrijving, incl. uitdagingen voor België 

De Club van Rome publiceerde ten tijde van de United Nations Conference on the Human Environment te 

Stockholm het rapport ‘Grenzen aan de groei’ (Meadows D. et al., 1972). Het gebruik van energie en 

grondstoffen, de uitstoot naar het milieu en de bevolkingsgroei speelden in de modellen een grote rol. 

Ondanks de kritiek die werd geformuleerd op de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd aan het 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), konden dezelfde onderzoekers twintig jaar later (Meadows D. 

et al., 1992), in hetzelfde jaar als de United Nations Conference on Environment and Development te Rio de 

Janeiro, in een nieuwe analyse bevestigen dat we ‘De grenzen voorbij’ waren richting ‘Een wereldwijde 

catastrofe of een duurzame wereld’. Ook in de publicatie ‘Come On! – Captitalism, Short-termism, Population 

and the Destruction of the Planet’ (von Weizsäcker E. and Wijkman A., 2018), een nieuw rapport aan de Club 

van Rome, n.a.v. haar 50ste verjaardag, wordt beklemtoond dat de boodschap van toen nog steeds relevant 

is. 

Het United Nations Environment Programme (UNEP) heeft destijds (2007) het International Resource Panel 

(IRP) opgericht, dat stap voor stap een diepgaande wetenschappelijke onderbouwing verzorgt van deze 
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maatschappelijke uitdaging.1 Het IRP-rapport ‘Assessing Global Resource Use’ beschrijft de uitdaging 

waarvoor de wereld staat (IRP, 2017): bij een ‘business as usual’ is de verwachting dat tussen nu en 2050 het 

grondstoffenverbruik gaat verdubbelen, de rijke landen 10 maal meer grondstoffen verbruiken dan de arme 

landen en de planetaire grenzen verder worden overschreden (zie bijv. onderstaande figuur). Het IRP besluit 

hieruit dat ontkoppeling, een systeembenadering en een monitoringsysteem (incl. doelstellingen en 

indicatoren) nodig zijn opdat de Sustainable Development Goals (SDGs) zouden kunnen worden bereikt.  

 

Figuur - Globale onttrekking van natuurlijke rijkdommen: 

extrapolatie naar 2050 volgens bestaande trends en volgens vier scenario’s (rechts) (IRP, 2017). 

 

In ons land wordt sedert 2000 in de Milieurapporten Vlaanderen (MIRA) in generieke termen aandacht 
besteed aan de algehele problematiek met berekeningen over de directe en verborgen 
grondstoffenstromen (cf. ‘Total Material Requirement’, TMR) in die regio van België. De laatste publicatie 
dateert van 2005 (Gerlo J. et al.) en vat de situatie destijds als volgt samen: 

“Tussen 1995 en 2004 steeg de behoefte aan ruwe grondstoffen en producten parallel met de economische 

groei. Ons beslag op natuurlijke voorraden is dus nog niet losgekoppeld van onze welvaartscreatie. De 

toenemende grondstoffenbehoefte is toe te schrijven aan de groeiende export; het eigen 

grondstoffenverbruik bleef daarentegen vrij constant. 

Aan import zijn aanzienlijk meer verborgen stromen verbonden dan aan eigen ontginningen: 74% van de 

totale grondstoffenbehoefte uit import zijn verborgen stromen, voor eigen ontginningen is dat 39%.”  

Het lijkt erop dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië hun TMR niet hebben berekend. Op het 

niveau van het land wordt door het Federaal Planbureau enkel gerapporteerd over het binnenlands 

materiaalverbruik:2 na een stijging in absolute hoeveelheden tot 2011, is er een daling opgetreden. Zoals in 

MIRA-T 2005 echter aangegeven, heeft dit geen betekenis als de Totale Materiaalbehoefte (incl. de 

geïmporteerde materialen) niet wordt berekend en geëvalueerd. 

Tien jaar later wordt de MIRA Toekomstverkenning 2014 ‘Megatrends: ingrijpend maar ook ongrijpbaar? Hoe 

beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen?’ gepubliceerd.3 Naast ‘Veranderende demografische evenwichten’, 

                                                           
1 Zie http://www.resourcepanel.org/ (laatst geraadpleegd op 8/9/2018)   
2 Zie http://www.indicators.be/nl/i/SDI_G12_DMC/Binnenls_materiaalverbruik (laatst geraadpleegd op 8/9/2018). 
3 Zie https://www.milieurapport.be/publicaties/2014/megatrends-ingrijpend-maar-ook-ongrijpbaar-hoe-beinvloeden-
ze-het-milieu-in-vlaanderen  (laatst geraadpleegd op 8/9/2018). 

http://www.resourcepanel.org/
http://www.indicators.be/nl/i/SDI_G12_DMC/Binnenls_materiaalverbruik
https://www.milieurapport.be/publicaties/2014/megatrends-ingrijpend-maar-ook-ongrijpbaar-hoe-beinvloeden-ze-het-milieu-in-vlaanderen
https://www.milieurapport.be/publicaties/2014/megatrends-ingrijpend-maar-ook-ongrijpbaar-hoe-beinvloeden-ze-het-milieu-in-vlaanderen
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‘Versnelde technologische ontwikkelingen’, ‘Toenemende multipolariteit in de samenleving’, 

‘Klimaatverandering’ en ‘Toenemende kwetsbaarheid van systemen’ wordt de ‘Toenemende tekorten aan 

grondstoffen en hulpbronnen’ als een van de zes megatrends besproken. Er wordt aangetoond dat deze 

megatrends het milieu beïnvloeden via vier maatschappelijke systemen: ‘ruimtelijke ordening’, 

‘mobiliteitssysteem’, ‘energiesysteem’ en ‘productie- en consumptiesysteem’.  

 

Tegen de achtergrond van bovenstaande is het nuttig om volgende ontwikkelingen te beklemtonen: 

• sedert het begin van deze eeuw is de bevolking, de koopkracht van de middenklasse en de 

verstedelijking exponentiëel gestegen; 

• in diezelfde periode is beslist om te streven naar de vergroening van het aanbod van energie (lees: 

het streven naar ‘klimaatneutraliteit’).    

Beide ontwikkelingen zorgen voor een stijging van de vraag naar dezelfde grondstoffen: 

• de boutade ‘food or oil’ illustreert de toenemende vraag naar grond voor voeding, biochemie en 

biobrandstoffen; 

• de performantie van de technologieën (digitalisering) is sterk gestegen dankzij het gebruik van 

zeldzame (aard)metalen; 

• de vraag naar ‘klassieke’ materialen (ijzer, nikkel …, zand, grint …) neemt toe door keuzes voor de 

toekomst (bijv. ‘waterstofeconomie’). 

Dit leidt tot de vaststelling volgende categorieën van ‘kritieke grondstoffen’ te onderscheiden: 

• deze grondstoffen gedefinieerd in de ‘Mededeling van de Commissie over de lijst van 2017 van voor 

de EU kritieke grondstoffen’ (COM(2017) 490 final); 

• deze grondstoffen die niet op deze lijst staan, maar waarvan in internationale wetenschappelijke 

rapporten als problematisch worden aangemerkt: bijv. Lithium, zand; 

• de grondstoffen die op zich niet schaars zijn, maar die een belangrijke rol kunnen spelen in 

toekomstige ontwikkeling: bijv. Nikkel. 

 

Belangrijk om te vermelden is dat naast de verschillende wetenschappelijke rapporten over de schaarste van 

grondstoffen, ook een aantal onderzoeksjournalisten (Custers R., 2013 en 2016; Meynen N., 2017; Pitron G., 

2018) zich over het thema hebben gebogen. Het zijn stuk voor stuk verslagen gebaseerd op literatuur én – 

vooral – bezoeken aan de plaatsen waar de grondstoffen worden gewonnen. Hieruit blijkt dat er wereldwijd 

een ‘oorlog om grondstoffen’ (in het Engels: ‘war on resources’) bezig is. 

 

1.1 ‘Kritieke materialen’ 

Zoals reeds aangegeven in de tekst wordt de problematiek inzake de mogelijke schaarste van grondstoffen – 

in al zijn aspecten – niet echt opgevolgd door intergouvernementele organisaties. Wel valt het op dat de 

laatste jaren instanties die verantwoordelijkheid opnemen voor defensie en/of internationale relaties 

hierover rapporten publiceren. Ook de ‘klassieke’ instellingen houden trouwens meer en meer rekening met 

andere criteria dan bijv. de geologische voorraden (en eventueel economische factoren). Dit zorgt ervoor dat 

bij de beoordeling van schaarste volgende factoren worden meegenomen:  
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• inzake de markt: de waarschijnlijkheid van een snelle groei van de vraag én de beperkingen om de 

productiecapaciteit uit te breiden; 

• inzake politiek: de concentratie van het aanbod én het politieke risico. 

Onderdeel van deze factoren kan ook een expliciete beoordeling zijn van de beperkingen inzake recyclage. 

In sommige rapporten wordt de problematiek bekeken op wereldvlak, in andere wordt waargenomen vanuit 

de eigen continentale regio (Europa, Noord-Amerika). Dit levert dan ook soms (lichte) verschillen op bij de 

bevindingen. In elk geval zijn geopolitieke overwegingen nooit ver weg. Dit valt ook te begrijpen bij het volgen 

van de actualiteit: belangrijke spelers op de wereldmarkt van grondstoffen zoals China en Indonesië hebben 

bijv. nog niet zo lang geleden een periode restricties ingevoerd op de uitvoer van bepaalde metalen vanuit 

het oogpunt een strategische controle te krijgen op de voorraden.  Een ander punt van bezorgdheid dat de 

rapporten naar voor brengen is de rol van een beperkt aantal multinationale ondernemingen die wereldwijd 

de concessies – buiten China – in handen hebben. Tot slot wordt de vraag gesteld of de kapitaalsparticipaties 

van BRICS landen in OESO-landen – mede - in het licht van deze problematiek moet worden gezien. 

 

In een recent onderzoek (Mazijn B. et al., 2018) werd de waarschijnlijkheid onderzocht op schaarste van de 

grondstoffen ‘metalen’, ‘aardolie’, ‘zand’ en ‘bodemgebruik’ in Europa. In de hoogste klasse (‘zo goed als 

zeker’) staan 12 van de 17 zeldzame aardmetalen (in het Engels: ‘Rare Earth Elements’, RREs), aardolie en 

drie categorieën ‘bodemgebruik’ (‘Cropland’, ‘Forests Products’, ‘Grazing Land’). Als ook rekening wordt 

gehouden met het effect dat de schaarste van de grondstof heeft, in casu op de economische, ecologische 

en maatschappelijke veerkracht, dan gaat er van alle REEs, elementen van de Palladium-groep en aardolie in 

Europa een groot risico uit op invloed door schaarste van grondstof. De methodiek om het risico voor 

‘bodemgebruik’ te berekenen ligt anders, maar ook daar wijzen andere onderzoeken op een problematische 

situatie. 

Wanneer wordt gekeken naar het effect dat de schaarste van grondstoffen heeft op de veerkracht van de 

economische activiteiten in België, dan blijkt de ‘Vervaardiging van chemische producten’ (NACE 20), de 

‘Vervaardiging van andere niet-metaal-houdende minerale producten’ (NACE 23) en verschillende 

metaalsectoren (NACE 24 t.e.m. 28) direct een behoorlijk risico te lopen. 

Dezelfde studie heeft ook aangetoond op welke wijze dit problematisch is voor België van om sommige 

‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) uit Agenda 2030 te bereiken.4 Er lijken op SDG 1 – Armoede, SDG 5 

– Gender en SDG 10 – Ongelijkheid noch positieve noch negatieve invloeden te spelen. De balans is negatief 

voor SDG 3 – Gezondheid, SDG 4 – Educatie, SDG 7 – Energie, SDG 8 – Economie, SDG 9 – Infrastructuur, SDG 

11 – Steden, SDG 15 – Biodiversiteit en SDG 16 – Instituties. Voeg daar SDG 2 – Voeding ook maar aan toe 

omwille van ‘bodemgebruik’. Merk op dat de schaarste van grondstoffen uitermate positief is voor SDG 12 – 

Duurzame Productie en Consumptie en SDG 14 – Oceanen. Het valt op dat bij de SDG 6 – Water en SDG 13 – 

Klimaat positieve en negatieve invloeden elkaar opheffen; dit heeft eerder te maken met de wijze waarop de 

SDG/Targets zijn geformuleerd. 

                                                           
4 Zie https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs (laatst geraadpleegd op 8/9/2018). 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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2. ‘A sustainability SWOT’-analyse 

Hier zal verder worden gebouwd op basis van het voorgaande deel én de detaillering in eigen  

onderzoeksrapporten in een  systematische en samenhangende wijze. De sterkte-zwakteanalyse (in het 

Engels: SWOT-analyse) is een model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en 

bedreigingen analyseert. Op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald: dit komt aan bod in het 

volgende deel. De Engelse term SWOT-analysis bevat dus vier elementen: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities & Threats. De sterke en zwakke punten maken deel uit van de betrokken interne analyse. Het 

deel waarin de kansen en bedreigingen worden geanalyseerd, wordt de externe analyse genoemd. Hiervoor 

bestaan verschillende modellen. De analyse die in dit rapport wordt gehanteerd sluit nauw aan bij wat soms 

genoemd wordt DESTEP-analyse wat een acroniem is voor: Demografische, Ecologische, Sociale, 

Technologische, Economische en Politieke factoren. Dit model wordt daarom ook wel eens voorafgaand aan 

de uitwerking van de SWOT-analyse gebruikt, wat in feite gebeurde in voorgaand punt en de genoemde 

rapporten. De externe analyse wordt uitgevoerd op het internationale niveau, terwijl de interne analyse op 

het niveau van het eigen land plaatsgrijpt. 

De handleiding voor een zogenoemde ‘sustainability SWOT’ (in het Nederlands: een ‘duurzaamheid-sterkte-

zwakte-analyse’) wordt aangeleverd door het World Resource Institute (Metzger E. et al., 2012). Merk echter 

op dat – in parallel met deze ontwikkelingen – recent in de literatuur wordt beschreven dat deze aanpak ook 

kan gecombineerd met ‘life cycle thinking’ (Pesonen H.-L. and Horn S., 2012).5 Het laat m.a.w. toe om de 

waardeketen/levenscyclus (soms in meervoud) waarin een bedrijf/subsector zich bevindt voor ogen te 

houden. Dit is dan ook de reden waarom op de volgende pagina gestart wordt met een schematische 

weergave hiervan, met een continentale opsplitsing. Dit laatste heeft dan weer te maken met de geopolitieke 

waarnemingen die konden gebeuren bij de bestudering van de kritische materialen. Vervolgens wordt de 

SWOT-tabel voor de economische activiteiten in België ingevuld. Telkens worden de richting gevende vragen 

uit de WRI-handleiding (in het Engels) gegeven. Merk trouwens op dat voor de kansen-bedreigingen duidelijk 

wordt aangegeven dat (sub)sector overschrijdende samenwerkingsverbanden aan de orde (kunnen) zijn én 

dat de sterktes-zwaktes samen (kunnen) worden aangepakt met partners. 

Het beste resultaat wordt bekomen via een participatief proces. In die zin moet de invulling in deze nota 

worden beschouwd als een voorzet voor een eventuele later op te zetten proces. 

 

Merk ook nog op dat Ernst & Young jaarlijks wereldwijd ondernemingen bevraagt. Een van de 

rangschikkingen die zij opmaken betreft ‘The top 10 business risks for mining and metals’.6 Over de jaren 

heen wordt het risico op grondstoffenschaarste anders benoemd (gaande van  ‘resource nationalism’ over 

‘transparency’ van de bevoorrading tot ‘regulatority risk’), maar alles wijst op een zekere ongerustheid in het 

bedrijfsleven. 

                                                           
5 Merk evenwel op dat hier niet wordt ingegaan op de ecologische en sociale kosten in de waardeketens die buiten 
Europa worden veroorzaakt. De zogenoemde ‘life cycle sustainability assessment’ (LCSA) is de aangewezen methodiek 
op deze kosten in kaart te brengen en de nodige maatregelen nemen(Ciroth A. et al., 2011). Bedrijven kunnen 
hiermee aantonen dat ze met ‘gepaste zorgvuldigheid’ (‘due diligence’) hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
opnemen (Mazijn B. and Revéret J.-P., 2015) 
6 Zie https://www.ey.com/gl/en/industries/mining---metals/business-risks-in-mining-and-metals (laatst geraadpleegd 
op 29/8/2018). 

https://www.ey.com/gl/en/industries/mining---metals/business-risks-in-mining-and-metals


6 

 

Schematische voorstelling van de waardeketen/levenscyclus 
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sustainability SWOT-analyse van de economische activiteiten in België 
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Strengths 

(to leverage together with partners) 

What are unexpected ways we can apply our strengths to challenges? 

De volgende factoren zijn zeker sterktes in België: 

• de sectoren ‘Bouwnijverheid’, ‘Vervaardiging van chemische producten’, 

‘Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaks-producten’ en 

‘Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten’ hebben een 

belangrijke economische veerkracht; de subsectoren voor de vervaardiging van 

metalen in primaire vorm en producten van metaal (excl. machines en apparaten) 

(C24-C25), voor de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen (n.e.g.) 

(C28) én voor de vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, 

aanhangwagens, opleggers en transportmiddelen (C29-C30) hebben een hogere 

productie-index in vergelijking met de EU27; 

• een wereldwijde erkenning voor het bedrijf UMICORE als kenniscentrum; ook 

(verspreide) kennis op andere plaatsen aanwezig in Vlaanderen/België; 

• mogelijkheden via overheid en via de bedrijfsfederatie voor onderzoek en 

ontwikkeling inzake duurzame (!) innovatie; 

• mogelijkheden via de paritaire comités voor opleiding en training; 

• van oudsher overleg tussen sociale partners van de sectoren; 

• mogelijkheden tot samenwerking met o.a. energiesector en transportsector met 

een diversiteit aan mogelijkheden inzake besparing en verduurzaming; 

• … 

Weaknesses 

(and risks to address together with partners) 

Who else has similar weaknesses or faces similar risks from challenges? 

De volgende factoren zijn zwaktes in België/Vlaanderen: 

• de bedrijven in de belangrijke sectoren zijn vaak niet (meer) 

Belgisch, soms zelfs niet of slechts gedeeltelijk Europees; 

• ontwerp van nieuwe producten gebeurt niet hier (lees: de 

tekentafels staan in het buitenland); 

• de impact op milieu en (volks)gezondheid van ‘nieuwe’ (zeldzame) 

(aard)metalen is onbekend; 

• kennis over de (zeldzame) (aard)metalen lijkt onbestaand (in de 

publieke sfeer) 

• ketenbeheer/life cycle management vanuit het oogpunt 

duurzame ontwikkeling (cf. drie dimensies) is onbekend; 

• sterk afhankelijk van de import van energie en grondstoffen; 

• beperkte doorwerking van ‘duurzame ontwikkeling’ in 

opleiding/training én in onderzoek/ ontwikkeling inzake innovatie; 

• de verticale organisatiestructuur bij de sociale partners (en andere 

stakeholders); 

• … 
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te
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Opportunities 

(for solutions from the economic activities) 

Where is there a growing gap where economic activities can create new solutions for 

challenges? 

• het - sectoroverschrijdend - inzetten op vermindering/verduurzaming van het 

energiegebruik én op het verminderen van de vraag naar fossiele brandstoffen 

voor niet-energetische doeleinden, met een meervoudige positieve impact heeft 

op milieu (klimaat, water, ecosystemen, bossen …), gezondheid (bevolking en 

werknemers), economie (bevoorrading, prijs …). 

• het screenen op bevoorradingszekerheid en de prijsstabiliteit van de (zeldzame) 

(aard-)metalen, nu en in de toekomst; 

• het intensifiëren van het ophalen, het stockeren, het hergebruik en de recyclage 

(en niet uitvoeren van metaalhoudend afval); 

• de basis voor een succesvol systeem van selectieve inzameling van (zeldzame) 

(aard-)metalen 

• het vooroplopen betreffende onderzoek naar de negatieve impact op milieu en 

gezondheid van (zeldzame) (aard-)metalen 

• het zich systematisch en samenhangend, volhoudend voorbereiden op een 

kringloopeconomie; 

• … 

 

Threats 

(and consequences for the economic activities in Belgium) 

Where are challenges creating broad threats to future value? 

 

• directe en indirecte gevolgen van de wereldwijde toename van de 

wereldbevolking, de middenklasse en de stedelijke bevolking op 

de andere megaforces; 

• een (sterke) stijging van de vraag naar grondstoffen buiten de EU 

met onzekerheid over de bevoorrading en stabiele prijzen; 

• de beperkte/geringe recyclage van sommige belangrijke zeldzame 

(aard-)metalen 

• impact op het transport naar en van België/Vlaanderen, evenals 

op de rest van de waardeketens binnen en buiten België. 

• een daling in de voorraden van grondstoffen die gemakkelijk 

toegankelijk zijn; 

• de toename van ecologische en sociale effecten bij de winning van 

de grondstoffen; 

• de toename van de complexiteit van de metaalsector, t.t.z. meer 

diverse soorten (zeldzame) (aard-)metalen spelen een rol in de 

zoektocht naar meer performante technologieën; 

• de impact op milieu en gezondheid van het gebruik in de 

waardeketens van ‘nieuwe’ metalen; 

• de keuze voor een hogere inzet van performante technologieën, 

o.a. voor hernieuwbare energiebronnen, creëert een hogere 

afhankelijkheid van (zeldzame) (aard-)metalen; 
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• … 
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3. Reflecties: pistes voor oplossingen en acties 

Het operationaliseren van duurzame ontwikkeling, het solidariteitsconcept in ruimte en tijd, is dé opdracht. 

Dit betekent dat overal ter wereld nu (zo snel mogelijk) en in de toekomst kan voldaan worden in de noden 

(lees: de basisbehoeften) van de mensen: wonen, voeden, kleden, verzorgen, recreëren … Dienstverlenende 

subsystemen (verplaatsen, communiceren …) en ondersteunende subsystemen (levering van energie en 

grondstoffen) moeten hiertoe bijdragen. Gelet op de analyse wordt dit geen eenvoudige maar wel dringende 

opdracht ten einde sociale schokgolven doorheen de samenleving te vermijden. Ten behoeve van een 

menswaardige samenleving (in het Engels: ‘a decent society’), nu en in de toekomst, zal de ecologische 

draagkracht moeten gevrijwaard worden. Het is binnen dat kader dat de circulaire economie (in het Engels: 

‘circular economy’) als middel moet worden ingezet. Deze nieuwe vorm van economie, de 

kringloopeconomie, meer gebaseerd op het behoud dan op de doorstroom, kan niet alleen op het niveau 

van België worden georganiseerd: de idee om zelfvoorzienend te zijn is immers niet te realiseren. Rekening 

houdend met geopolitieke en andere factoren is het echter eveneens een illusie om een globale circulaire 

economie na streven. Het niveau van de Europese Unie ligt het meest voor de hand en bij voorkeur binnen 

een pan-Europees samenwerkingsverband.7 

Merk op dat geen analyse over het huidige wereldsysteem wordt gemaakt met bijv. een focus op 

machtsrelaties. Er wordt uitgegaan van de vaststelling (zie hoger) dat onze samenleving uiterst kwetsbaar is 

en dat er bijgevolg dringend veerkracht moet worden opgebouwd teneinde sociale schokgolven te vermijden 

of toch te temperen. Twee sporen kunnen hierbij worden gevolgd, die parallel kunnen lopen: 

• binnen het huidige maatschappelijke bestel worden tegenstellingen overstegen en zien de 

maatschappelijke groepen elkaar niet als elkaars vijand, wordt elkaars legitimiteit erkend en wordt 

geopteerd voor een ‘agonisch pluralisme’; 

• financiële middelen worden - door elk van de maatschappelijke groepen met zeggensschap - uit het 

huidige economische systeem gehaald en ingezet voor alternatieven (bijv. via coöperatieve 

vennootschappen), m.a.w. voor een economie als middel waarbij ‘de bescherming van de 

samenleving’ wordt centraal gesteld. 

 

Hierna wordt ingegaan op ‘Initiatieven op de korte termijn (2020)’ en ‘Processen gericht op de middellange 

termijn (2030)’. Voor meer details wordt verwezen naar de reeds genoemde eigen rapporten. 

Merk op dat in ons rapport uit 2013 toen nog ‘korte/middellange termijn (2015-2020)’ en ‘middellange/lange 

termijn (2020-2030)’ werd aangegeven. Er wordt vastgesteld dat er weliswaar behoorlijk wat initiatieven 

zijn/worden genomen, maar dat – tegen de achtergrond van de urgentie en de omvang van de problematiek 

van ‘de schaarste van grondstoffen’ – het beleid als ‘too little, too late’ kan worden aangemerkt. Dit is voor 

wat betreft duurzaamheidsproblemen niet nieuw. Het Europees Milieuagentschap publiceerde zowel in 2001 

als 2013 onder de titel ‘Late lessons from early warnings’ een serie van (historische) gevalstudies met 

expliciete verwijzing naar wetenschappelijke vaststellingen die ‘te laat en in beperkte mate’ hebben geleid 

tot beleidsbeslissingen die rekening hielden met het voorzorgsbeginsel.  

 

                                                           
7 Met pan-Europees wordt gedoeld op de regio tussen Gibraltar en het Oeral-gebergte. 
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3.1 Initiatieven op de korte termijn (2020) 

3.1.1 Doorgedreven operationalisering van een circulaire economie 

Vooreerst dit. Veel van de huidige voorstellen zijn een doorslag van pilootprojecten ‘afval en 

emissiepreventie’ die eind jaren ‘80/begin jaren ’90 in ons land werden opgezet. De grote 

overheidsinspanningen kort nadien (100den miljoenen Euro’s) zouden er moeten toe geleid hebben dat we 

deze fase nu kunnen overslaan en overgaan tot een doorgedreven operationalisering van een circulaire 

economie (cf. de kritische materialen).  

Verwijzend naar de figuur het ‘Circular Economy System Diagram’ van de Ellen MacArthur Foundation8 wordt 

hierna – samenvattend – eerst ingegaan op drie groepen van industriële activiteiten die kunnen bijdragen 

tot een kringloopeconomie: onderhoud en herstel (‘maintenance’), opknapbeurt en hergebruik 

(‘refurbishment’, ‘redistribution’, ‘reuse’), ontmanteling (‘remanufacturing’, ‘recycling’). Merk op: sommige 

van deze activiteiten zijn reeds bekend, maar het volume is onvoldoende om binnen een kringloopeconomie 

functioneel te zijn. 9, 10, 11, 12, 13 

3.1.2 Kwetsbaarheid monitoren 

De bedoeling is dat op een systematische en samenhangende wijze opvolging wordt gegeven aan de 

schaarste van grondstoffen, in het bijzonder de problematiek van de kritische materialen. Hiertoe zijn 

verschillende initiatieven nodig: 

op het niveau van de overheid: 

 de oprichting van een observatorium, onder de politieke bevoegdheid van een Minister voor 

Grondstoffen, Energie en Ruimte, die de grondstoffenstromen naar, binnen en uit België, incl. de evoluties 

inzake prijs et al. op de wereldmarkt 

 het organiseren van een kringloopeconomie vergt een nieuwe kijk op de afvalwetgeving én het vrij verkeer 

van goederen, in casu ‘afval’ 

 het opschalen van het industriële aanbod om machines – waarvoor nauwelijks/geen wisselstukken meer 

kunnen worden verkregen – te onderhouden en te herstellen 

 het ondersteunen van investeringen in ‘recycling capacity’ en ‘stockage’ zowel naar volume als naar 

diversiteit omdat bepaalde metalen/materialen nu nog niet kunnen worden gerecycleerd 

 monitoring van de effecten van (zeldzame) (aard)metalen op milieu en (volks)gezondheid 

 overheidsaankopen ten volle richten ‘cradle-to-cradle’ 

 valorisatie van kennis en expertise gericht technologieoverdracht naar ontwikkelingslanden 

 

 

                                                           
8 Zie https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram (laatst geraadpleegd op 
6/9/2018). 
9 Zie www.repaircafe.be (laatst bezocht op 8/9/2018). 
10 Zie bijv. www.ifixit.com (laatst bezocht op 8/9/2018). 
11 Zie bijv. www.autocraftds.com (laats bezocht op 8/9/2018). 
12 Zie bijv. www.gansystems.com (laatst bezocht op 8/9/2018). 
13 Merk op dat er bij ‘ontmanteling’ twee mogelijkheden zijn: op niveau van onderdelen en van materialen. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-diagram
http://www.repaircafe.be/
http://www.ifixit.com/
http://www.autocraftds.com/
http://www.gansystems.com/
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op het vlak van het onderwijs én van onderzoek 

 in het onderwijs (ingenieur, productontwerp …) net als in het onderzoek moeten ‘design for scarcity’ en 

‘recycling for scarcity’ twee hoofdthema’s worden; 

 

op het niveau van multistakeholderplatformen (cf. de vroegere RESOCs et al.): 

de kwetsbaarheid van de economische activiteiten in een bepaalde streek (laten) onderzoeken op 

parameters die verband houden deze megatrend; 

de identificatie van niches gericht op een kringloopeconomie op basis van een sterkte-zwakte analyse van 

de mogelijkheden in de streek; 

de analyse van de kwetsbaarheid en weerbaarheid van economische subsectoren (cf. NACE) met het oog 

op mogelijkheden voor de toekomst  

 

op het niveau van ondernemingen: 

het toepassen/aanpassen van (bestaande) instrumenten die de kwetsbaarheid van een onderneming in 

kaart brengen 

 

3.2 Processen gericht op de middellange termijn (2020-2030) 

De processen gericht op de middellange termijn (2020-2030) kunnen minder precies gepland worden dan de 

initiatieven op de korte termijn (2020). Toch kunnen ook concrete voorstellen worden geformuleerd: 

- Opzetten, opschalen en uitbreiden van transitiearena’s 

- Valoriseren van … de diensteneconomie 

- Speciale aandacht voor strategische sectoren: transport, energie, voeding, bouw 

- Horizontale en verticale integratie bij alle actoren 

Merk op dat deze reflecties over pistes voor oplossingen en acties, een herwerking van de voorstellen uit 

Mazijn B. et al. (2013), in lijn liggen met andere intra- en internationale studies (bijv. Europees 

Milieuagentschap14). Het reeds genoemde MIRA-rapport uit 2014 heeft het ondermeer over de nood aan … 

• ‘horizonscanning’: “… de Vlaamse overheid heeft nood aan een volwaardig systeem van 

horizonscanning om beter voeling te krijgen met de complexiteit van megatrends en hun strategische 

implicaties voor het milieu in Vlaanderen …”; 

• ‘transitiegovernance’: “De Vlaamse samenleving heeft een kader voor transitiegovernance nodig om 

de benodigde transities tot stand te brengen. De essentie van zo’n kader bestaat uit 

samenwerkingsverbanden … die gericht zijn op de coproductie …”. 

 

Tot slot. In geen enkel opzicht wordt hier een pleidooi gehouden om de bevoegdheid rond deze problematiek 

bij ene of gene overheid te houden. De uitdaging is zo urgent en omvangrijk dat elk overheidsniveau vanuit 

haar bevoegdheid en mogelijkheden proactief en in overleg initiatief moet nemen. 

                                                           
14 Zie https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/global-megatrends/global-megatends  (laatst 
geraadpleegd op 8/9/2018). 

https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/global-megatrends/global-megatends


13 

 

 

Referenties 

Ciroth A., Finkbeiner M., Hildenbrand J., Klöpffer W., Mazijn B., Prakash S., Sonnemann G., Traverzo M., Ugaya C., 

Valdivia S. and Vickery G. (2011). Towards a Life Cycle Sustainability Assessment - Making informed choices on 

products. Paris: UNEP-DTIE. 

Custers R. (2013). Grondstoffenjagers. Berchem: EPO. 

Custers R. (2016). De uitverkoop van Zuid-Amerika. Grondstoffen, burgers en big business. Berchem: EPO. 

Gerlo J., Vanhoutte G., Goeminne G. en Vander Putten E. (2006). Materiaalstromen – Achtergronddocument. Aalst: 

MIRA, VMM. 

International Resource Panel (IRP), (2017), Assessing global resource use: A systems approach to resource efficiency 

and pollution reduction. Report of the International Resource Panel. Nairobi: UNEP. 

Mazijn B. en Devriendt S. (2013). Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een 

kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Rapport in opdracht van ABVV-Metaal. Brugge, 

Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge. 

Mazijn, B. and Revéret, J.-P. (2015). Life cycle sustainability assessment: a tool for exercising due diligence in life cycle 

management. In G. Sonnemann & M. Margni (Eds.), Life cycle management (pp. 51–64). Springer Open. 

Mazijn B. en Devriendt S. (2017). De metaalsector in België en Vlaanderen: de actuele situatie. Rapport in opdracht 

van ABVV-Metaal. Brugge, Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw. 

Mazijn B., Devriendt S., Blommaert C. en Borgo E. (2018). Onderzoek en analyse van de megatrend ‘toenemende 

schaarste van belangrijke grondstoffen’ en de impact van deze trend op het behalen van de Sustainable Development 

Goals (SDGs). Rapport. Brugge, Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw. In voorbereiding. 

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J. and Behrens W.W. (1972). Limits to Growth. New York, Universe Books. 

Meadows, D.H., Meadows D.L. and Randers J. (1992). Beyond the Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning a 

Sustainable Future. Post Mills, Vt.: Chelsea Green Publishing Company. 

Metzger E., Putt del Pino S., Prowitt S., Goodward J. en Perera A., (2012), sSWOT – A sustainability swot – User’s 

Guide. World Resource Institute, Washington, 22 pp. 

Meynen N. (2017). Frontlijnen, een reis langs de achterkant van de wereldeconomie. Berchem: Epo. 

Pesonen H.-L. and Horn S., (2012), Evaluating the Sustainability SWOT as a streamlined tool for life cycle sustainability 

assessment. Springer-Verlag, International Journal for Life Cycle Assessment, Published online: 26 june 2012, 13 pp. 

Pitron G. (2018). La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique. Paris: Les liens 

qui libèrent. 

von Weizsäcker E. and Wijkman A. (Eds.) (2018). Come On! Capitalism, Short-termism, Population, and the Destruction 

of the Planet. Springer. 


