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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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1. Algemene beschrijving van het thema en de uitdagingen voor België en Europa 

De versnelling van de energietransitie met de ondertekening van de COP21 in Parijs in december 2015 en 

de COP24 eind 2018 in Katowice (Polen) doen groeiende noden ontstaan voor 27 grondstoffen (waarvan 23 

minerale rijkdommen) die als « kritiek » bestempeld zijn door de Europese Commissiei. De productie en het 

verbruik van die rijkdommen kennen immers een exponentiële groei. Tegen 2030 zal de vraag naar kritieke 

stoffen/metalen zoals germanium moeten verdubbelen, die van palladium vervijfvoudigen en de markt van 

kobalt moet vermenigvuldigd worden met factor vierentwintigii - dit houdt risico’s in dat er schaarste zal 

ontstaan. 

Het kritieke karakteriii omvat meerdere criteria: het heeft voornamelijk betrekking op metalen die 

« zeldzaam » genoemd worden (omdat ze in veel kleinere hoeveelheden beschikbaar zijn); de productie is 

zeer vertrouwelijk in vergelijking met de grote metalen; de marktprijzen kunnen zeer hoog blijken; die 

metalen hebben strategische industriële toepassingen (gezondheidssector, automobielsector, 

luchtvaartsector, ruimtevaartsector, ...); hun productie is geconcentreerd in een zeer beperkt aantal landen. 

Dit vergroot de dreiging om zonder voorraden te vallen.  

De exploitatie van de kritieke metalen vormt voor België en Europa een bron van uitdagingen die meerdere 

vormen aannemen: 

 Ecologische uitdagingen (verontreinigende processen voor winning en raffinage, die een 

contradictie vormen met green tech); 

 Industriële en strategische uitdagingen (sterke afhankelijkheid van de industrieën die deze 

rijkdommen gebruiken – inclusief de sector van defensie – met een gering aantal producerende 

landen). 

In die context is de circulaire economie van deze kritieke metalen van primordiaal belang:  

 Ecologisch gezien kunnen de doelstellingen van het Akkoord van Parijs slechts bereikt worden 

indien de milieuschade (vervuiling van de ecosystemen, gevolgen voor de gezondheid, uitstoot van 

koolstof) die veroorzaakt wordt door de winning en de raffinage van de bestanddelen van de groene 

technologieën, in een wereld die in 2050 tien miljard inwoners zal tellen, niet groter is dan de 

schade die veroorzaakt wordt door de exploitatie van het fossiele materiaal. Vandaar de absolute 

noodzaak om de kritieke metalen zo lang mogelijk in de verbruikscircuits te houden. 



 Strategisch gezien benadrukt het niet-hergebruiken van die rijkdommen de afhankelijkheid van 

België en Europa van de producerende landeniv. Omgekeerd zou het hergebruiken van kritieke 

stoffen de blootstelling aan het Chinese (80 à 95% van de wereldproductie van zeldzame 

aardmetalen), Congolese (64% van de productie van kobalt) of Braziliaanse aanbod (90% van de 

productie van niobium)v verminderen en zou dat hergebruik het mogelijk maken om gestalte te 

geven aan het nog weinig verkende concept « mineraalsoevereiniteit ».  

Om het droombeeld van een grotere rijkdom aan energiebronnen te bereiken, moeten de zeldzame stoffen 

die daarvoor nodig zijn, zowel op politiek en economisch als op technisch en sociaal vlak beheerd worden... 

Want hier rijst de vraag van de haalbaarheid van de energietransitie ten aanzien van het potentiële tekort 

aan bepaalde kritieke stoffen. Zoals de Franse regering er in haar roadmap circulaire economie in mei 2018 

aan herinnerde, gaat het hier om een grote uitdaging: « Als de XXste eeuw de eeuw was van de 

productiviteitswinst op het vlak van arbeid, zal de XXIste eeuw de eeuw zijn van de productiviteitswinst op 

het vlak van rijkdommen »vi. 

 

2. Analyse van de sterke en zwakke punten op Belgisch niveau en van de opportuniteiten en 

dreigingen in Europese en internationale context 

De Belgische sector van de recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) is heel 

dynamisch, zoals blijkt uit het netwerk van verwerkende bedrijven die actief zijn op het grondgebied – in 

het bijzonder de gigant Umicore. De economische impact van de ontplooiing van een stevige circulaire 

economie is ruimschoots gedocumenteerdvii.  

De Belgische en Europese prestaties op het vlak van de inzameling van kritieke metalen blijven evenwel 

teleurstellend.  

Eerst en vooral vormt het « lek » van AEEA een belemmering voor een optimale recyclage van het afgedankt 

materiaal dat in die apparatuur zit. Meer dan de helft van de katalysatoren van afgedankte voertuigen (ELV) 

en oude elektronische kaarten zouden immers jaarlijks illegaal uitgevoerd worden buiten Europa. De 

Europese overheden menen ook dat er jaarlijks tot 1,3 miljoen ton AEEA van ons continent naar Afrika en 

Azië gestuurd wordtviii. 

Die gebreken worden verergerd door de technisch-economische beperkingen van de recyclage van kritieke 

stoffen. Die stoffen komen immers via legering terecht in de samenstelling van elektronische producten, en 

ze « ontlegeren » is een duur en ingewikkeld proces. AEEA is dan ook een grote rijkdom die spijtig genoeg 

geen enkel economisch model op heden kan recupereren. Het probleem is dat het zoveel kost om kritieke 

metalen te recupereren – een kostprijs die momenteel hoger ligt dan de waarde ervan. 

Zo worden op wereldschaal 18 van de 60 meest gebruikte metalen in de industrie voor meer dan 50% 

gerecycleerd. Bovendien worden er drie voor meer dan 25% gerecycleerd, en nog eens drie voor meer dan 

10%. Voor de overige 36 metalen ligt de recyclagegraad lager dan 10%. En voor kritieke metalen zoals 

indium, germanium, tantalium, gallium en bepaalde zeldzame aardmetalen varieert dat cijfer van nul tot 

3%ix.  

Bovendien blijft de toegang tot privéfinancieringen in het kader van het onderzoek naar vernieuwende 

processen en voor recyclage- en substitutieprocessen bijzonder ingewikkeld. Reden daarvoor zijn de 

behoedzaamheid van de fondsenbeheerders, de nervositeit van de banken, de terughoudendheid van de 

Family Office... De langetermijnvereiste van de industriëlen stuit op de logica van de rendabiliteit van de 

investeerders op relatief korte termijn. Terwijl het Europees onderzoek zich onderscheidt door een grote 

innovatiecapaciteit, worden de industriële projecten er vaak toe gedwongen om zich op andere continenten 



te consolideren. Paradox: de jobs, de economische gevolgen en de verwerving van een 

mineraalsoevereiniteit die geboden worden door nieuwe technologieën die oorspronkelijk door 

communautaire fondsen gesteund zijn, zijn uiteindelijk tot voordeel van niet-Europese bedrijven, 

investeerders of landen… 

Op diplomatiek vlak lijkt de geloofwaardigheid van de Staten die betrokken zijn bij de onderhandelingen van 

de Conferentie van de Partijen (COP) ons dan ook afgezwakt door die ontoereikende prestaties. Hoe kunnen 

de lidstaten van de Europese Unie hun voorstellen gehoor geven als ze terzelfder tijd hun afval – en dus hun 

vervuiling – exporteren naar ontwikkelingslanden? Hoe kan men de Chinese prestaties veroordelen als zij 

nauwelijks 1% recycleren van sommige kritieke metalen die door Peking geproduceerd worden? 

Op economisch vlak gaan de beperkte prestaties van de circulaire economie van de kritieke stoffen volgens 

ons ook steeds meer wegen op het imago van de bedrijven. De publieke opinie schenkt steeds meer 

aandacht aan de ecologische en sociale omstandigheden van de winning van minerale rijkdommen. Dat 

bewijst de Europese verordening rond mineralen uit conflictgebieden: die moet in 2021 in werking treden 

en zal van de industriëlen eisen dat zij hun bevoorradingsstrategieën in een versterkt ethisch kader 

voortzetten. Ook werd in 2017 door de NGO Amnesty International een rapport gepubliceerd waarin 

aangetoond werd dat er een link is tussen de batterijen van elektrische voertuigen van de 

automobielgroepen BMW, General Motors of Renault en kinderarbeid in de kobaltmijnen van de 

Democratische Republiek Congox.  

Om de schade aan -het immaterieel kapitaal van- hun reputatie te beperken, versterken de bedrijven de 

garanties op de ethische afkomst van de metalen die ze zich aanschaffen. In grotere groepen gaan de kopers 

van grondstoffen en de verantwoordelijken voor kwaliteit-veiligheid-leefmilieu steeds vaker in samenspraak 

hun beslissingen nemen. Voor de industriëlen zou de aankoop van gerecycleerde materialen dan ook een 

rendabele strategie kunnen blijken. Niet omdat de secundaire stof minder duur zal zijn dan de grondstof, 

maar omdat de risico’s van economische verliezen door negatieve pers verminderen. Die ruimere 

inschatting van de kosten en opbrengsten van de ontplooiing van een strategie van circulaire economie 

door de privésector zal volgens ons een krachtig en doorwegend argument vormen om gerecycleerde 

materialen systematischer te hergebruiken. 

Tot slot pleiten de toenemende risico’s rond de schaarste van bepaalde kritieke metalen voor de ontplooiing 

van een strategie van circulaire economie. Het ecologische argument, dat verre van doorslaggevend is, zou 

dan ook op de achtergrond geschoven worden ten behoeve van de strategische verplichting om stabiele en 

duurzame bevoorradingsbronnen te consolideren. 

We moeten de rijkdom dan ook rationaliseren want het risico bestaat dat we op middellange of lange 

termijn verplicht zijn om te rantsoeneren.  

 

3. Beschouwingen, oplossings- en actiepistes 

De twaalf voorstellen die hierna aan bod komen, komen voort uit het veldwerk dat ik tussen 2011 en 2017 

deed als journalist gespecialiseerd in kritieke materialen. Daarnaast zijn er ook de resultaten die zijn 

voortgevloeid uit de standpuntnota's gepubliceerd naar aanleiding van de conferenties die ik als voorzitter 

van de denktank Global Links tussen 2013 en 2016 organiseerde in het Franse parlement en de EESC 

(Europees Economisch en Sociaal Comité) omtrent de kwestie van strategische metalen. 

 

De "ecologische waarheid" achter consumptiegoederen achterhalen  

"Kennis is macht", zei Francis Bacon ooit. Er bestaat een heuse overvloed aan informatie over kritieke 



metalen, voortgebracht en gepubliceerd door talloze instellingen, onderzoekscentra en denktanks. Wat 

echter opvalt, is dat die het publiek, de industriële wereld en de beleidsmakers niet lijkt te deren. Het komt 

er dus op aan die dikwijls taaie en vertrouwelijke materie om te zetten in toegankelijke en bevattelijke 

gegevens die zo veel mogelijk mensen oppikken.  

Ik ben van mening dat we daarvoor de "ecologische waarheid"xi achter consumptiegoederen aan het licht 

moeten brengen. Het lijkt me noodzakelijk dat we jongeren het verband tussen grondstoffen en technologie 

bijbrengen. In die zin:  

1)  Zou voor elk consumptiegoed de "grondstofvoetafdruk" vermeld moeten worden. Net zoals de 

koolstofvoetafdruk kan die grondstofvoetafdruk dienen om aan te geven uit welke hulpbronnen 

men heeft moeten putten om een product te vervaardigenxii. Het ADEME, het Franse agentschap 

voor milieu en energiebeheersing, wijst erop dat om één telefoon van 120 gram te produceren, er 

70 kg aan materialen nodig is - dat is dus een ratio van 1/583 - terwijl in Europa de 

grondstofvoetafdruk per inwoner gemiddeld 14,2 t/jaar bedraagtxiii. Verder zou elk elektronisch 

toestel onderworpen moeten worden aan een levenscyclusanalyse (LCA), die ook meegedeeld 

wordt aan de consument.  

2)  Zouden alle overvloedige en kritieke metalen die ingevoerd worden in Europa, zodanig belast 

moeten worden dat hun kostprijs de eigenlijke ecologische en maatschappelijke kosten 

weerspiegelt. De saneringskosten worden immers te weinig doorgerekend in de marktprijs, wat 

leidt tot verkoopprijzen die lager liggen dan de reële productiekost onder milieuvriendelijke 

omstandigheden. Een dergelijke handelsaanpak (die het voordeel biedt dat de recyclage van 

secundaire grondstoffen competitiever wordt) zou weleens kunnen indruisen tegen de 

internationale handelsregels. Niettemin zouden milieutaksen gekoppeld kunnen worden aan de 

grondstofvoetafdruk, iets waar geen internationale akkoorden voor nodig zijn. 

3)  Moeten de instrumenten voor mineralenkennis waar landen en bedrijven over beschikken, worden 

bijgeschaafd. België zou bijvoorbeeld inspiratie kunnen halen bij Duitsland en de Verenigde Staten: 

daar maken de Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) en de United States 

Geological Survey (USGS) aanzienlijke middelen vrij om economische spelers strategische informatie 

te verstrekken over de kritikaliteit van grondstoffen. Verder moeten de criteria om te beoordelen of 

metalen kritisch zijn,  dynamischer en toekomstgerichter worden. De lijst van kritieke grondstoffen 

die de Europese Commissie om de drie jaar publiceert, gaat immers uit van de marktstatistieken van 

de voorbije vier jaar. Dat maakt het moeilijker om kort op de bal te spelen en te anticiperen, terwijl 

de privésector nu net informatie nodig heeft voor kortere economische cycli. Gelet op de 

technologische vooruitgang zou de analyse van de toekomstige behoeften voor bepaalde 

hulpbronnen kunnen helpen om beter in te spelen op consumptiepieken en mogelijke bottlenecks.  

De toegang tot secundaire hulpbronnen vergemakkelijken   

De recyclage van kritieke materialen blijft dode letter als ze niet gekoppeld wordt aan een georganiseerde 

inzameling van de te hergebruiken hulpbron. Bovendien kunnen secundaire hulpbronnen enkel concurreren 

als industriebedrijven schaalvoordelen kunnen boeken door de opslag van elektronisch afval. Daarom,, 

4)  Moet de strijd tegen de "vlucht" van elektrisch afval een Europese prioriteit worden. Enkel door 

strenger te controleren aan de douanes en illegale netwerken zwaarder te bestraffen, kan de 

uitvoer van afgeschreven technologische apparatuur worden afgeremd. Die wordt nu immers maar 

al te vaak bestempeld als "tweedehandsmateriaal" of "humanitair materiaal". Dit druist in tegen het 

Verdrag van Bazel, dat het grensoverschrijdend overbrengen van dergelijk gevaarlijk afval 

verbiedtxiv.  



De herbehandelingscapaciteit van onze industrie versterken 

5)  De metallurgische procedés aan het begin van het industriële proces moeten worden 

gestroomlijnd. Het is een misvatting dat het gros van het te recycleren materiaal afkomstig is van 

elektronisch afval. De circulaire economie van kritieke metalen hangt echter vooral af van de 

behandeling van productieresten in de metaalnijverheid, nog voor de producten op de markt 

komen dus. Rood slib kan bijvoorbeeld een bron van scandium zijn, en uit zwarte schalie kan 

vanadium worden gehaald. Er moeten dus vooral inspanningen worden geleverd om de 

levenscyclus van grondstoffen te optimaliseren aan het begin van de keten. De inburgering, op 

Europese schaal, van de nabehandeling van residu's volgens vooraf bepaalde standaardmethodes 

zou die doelstelling haalbaarder kunnen maken.  

6)  Aan het einde van het industriële proces moeten geleidelijk quota worden ingesteld voor de 

hoeveelheid gerecycleerd materiaal in alle elektronica. Net zoals Europese normen de petrochemie 

verplichten om biobrandstoffen te verwerken in de benzine aan de pomp, zouden 

industriebedrijven enkel producten op de Europese markt mogen brengen die minstens een 

bepaald en periodiek te verhogen percentage secundaire grondstoffen bevatten.  

7)  In elke EU-lidstaat moet de behandeling van kritieke materialen hiërarchisch worden ingedeeld, 

volgens een specialisatielogica. Het lijkt minder van tel om de technologische achterstand die we 

hebben opgelopen op landen die nu al een sterke recyclagecultuur hebben (zoals Duitsland en 

Zweden)in te halen. We moeten eerder trachten om een sterke concurrentiepositie uit te bouwen 

voor welbepaalde strategische metalenxv. Daarvoor moet België dringend de eigen lijst van kritieke 

en strategische metalen verder indelen en bijwerken. De pikorde van die metalen evolueert 

immers, parallel met de razendsnelle omwentelingen binnen onze technologieën en 

consumptiemethodes. Wat vandaag strategisch is, is dat binnen vijf jaar misschien niet meer... 

De metaalnijverheid niet langer stiefmoederlijk behandelen op het vlak van investeringen 

8)  Een gelijk aandeel van publieke en private middelen in de financiering van start-ups moet 

gestimuleerd worden. Volgens mij zou de staat mee moeten stappen in projecten die de privésector 

niet alleen kan of wil financieren, gezien het te hoge risico. Die doelstelling hangt af van de op- en 

uitbouw van de financieringscapaciteiten van nationale en interregionale metaalfondsen. Op 

middellange termijn komt het erop aan vier tot zes start-ups te ondersteunen die in staat zijn een 

kritische intellectuele massa op de been te brengen. Die zouden dan een kennisfundament kunnen 

vormen waar de hele recyclagesector baat bij heeft.  

9)  De industrie moet sterker investeren in metaalfondsen. De Franse metaalnijverheid financierde 

heel lang zelf haar innovatiebeleid (deels met de hulp van de Franse Staat). De voorbije decennia 

zag de sector de investeringen in O&O echter drastisch terugvallen, te wijten aan ingrijpende 

herstructureringen van het productieapparaat. Tegenwoordig wordt er vooral teruggegrepen naar 

bedrijfs- en multi-bedrijfsfondsen om de investeringen af te vlakken die jonge ondernemingen 

moeten doen om hun toekomst te verankeren. Het lijkt mij raadzaam om de ervaring van de reeds 

bestaande privéfondsen sterker te benutten, door rechtstreeks te investeren in hun portefeuille. 

Gekoppeld aan publiek-private steun voor beginnende bedrijven en aan een fiscaal beleid dat 

privéspaargeld naar de metaalnijverheid lokt, kan de financiering van fondsen door meerdere 

bedrijven de aantrekkelijkheid van de sector ten goede komen. 

De mijnbouw terug naar Europa halen  

De circulaire economie staat of valt met de uitbouw van korte ketens. Om de industriële productie weer 

dichter bij de consument te brengen, moet ook een deel van de mijnactiviteit weer naar Europa komen, 



zodat het volledige productieproces voor technologieën hier beheerst kan worden. Het komt er trouwens 

niet enkel op aan de behandeling van reeds verbruikte goederen te herlokaliseren, maar ook de productie 

ervan in de eerste stadia van de industriële cyclus. Bijgevolg: 

10) Moet het concept van "verantwoordelijke mijnbouw" worden gepromoot. Verschillende Europese 

programma's (MIREU, MINATURA 2000, NATURA 2000) leveren al inspanningen om de lokale 

bevolking te winnen voor mijnbouw in hun omgeving. Ontginningsactiviteiten zijn gezien hun aard 

nu eenmaal nooit ecologisch, maar verantwoordelijke mijnbouw op Europese bodem lijkt mij alvast 

vele malen dan "onverantwoorde mijnbouw" elders. Een dergelijke aanpak zou bovendien de 

milieu-impact van de productie van kritieke materialen naar omlaag halen - en zo de koolstofbalans 

van groene technologieën verbeteren. Het argument lijkt het gezond verstand te tarten, maar is 

desalniettemin ook onweerlegbaar: de heropstart van de Europese mijnbouw zou uitstekend zijn 

voor het milieu.  

11)  Moet de "ethische en solidaire mijnbouw" gestimuleerd worden. Het houdt steeds minder steek 

dat het Westen de armste landen in zijn plaats kritieke metalen laat produceren, maar tegelijk een 

zogenaamd "solidaire" energietransitie predikt. Een resoluut ethisch ecologisch beleid zou 

inhouden dat elk land, evenredig aan zijn aandeel van het wereldwijde BBP, de mijnlast draagt die 

gepaard gaat met groene technologieën.  En omdat België in 2017 naar BBP op de 24ste plaats 

prijkte, zou het dus moeten ijveren om ook de 24ste grootste producent van kritieke metalen te 

worden.  

12)  Verdient de "pedagogische mijnbouw" ondersteuning. De vele boude redevoeringen zullen Belgen 

en Europeanen hun consumptiegewoonten niet doen aanpassen zolang ze niet, "dankzij" de 

relocatie van de mijnbouw, alle ecologische gevolgen van hun geconnecteerd en groen leven inzien. 

Dat inzicht is volgens mij essentieel om de "ecologische waarheid" van de eerder beschreven 

technologieën te meten en doelmatiger te handelen, zodat energietransitie ook echt rijmt met 

ecologische transitie.  
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