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Europese Handreiking Making the Circular Economy work   

Guidance for regulators on enabling innovations for the circular economy  

(prevention and recycling of waste) 

 

 

SAMENVATTING 

 

Veel landen in Europa hebben hoge ambities geformuleerd met betrekking de overgang naar een 

circulaire economie. Tegelijk is de realisering van die ambities in belangrijke mate afhankelijk van 

innovaties bij bedrijven en de regulering daarvan door de uitvoerende overheden belast met VTH. De 

Handreiking Making the Circular Economy work heeft als doel deze overheden te ondersteunen bij het 

stimuleren, faciliteren en reguleren van circulaire innovaties bij productie- en recyclingbedrijven. Dit zijn 

innovaties gericht op nieuwe toepassingen van secundaire grondstoffen (bijproducten en einde-afval 

materialen), het verminderen van het gebruik van grondstoffen en van de hoeveelheid geproduceerd 

afval.  

De Handreiking bespreekt de mogelijkheden en knelpunten in de relevante Europese regelgeving, 

beschrijft goede uitvoeringspraktijken en gaat in op de samenwerking tussen uitvoerende instanties, 

bedrijven en beleidsmakers. De Handreiking is een Europees initiatief en het resultaat van 

samenwerking tussen een groot aantal landen1. Vanuit Nederland is inbreng geleverd door IenW, RWS, 

ILT, omgevingsdiensten en het Programma Ruimte in Regels.  

                                                
1
 De Handreiking is een coproductie van het Make it Work project en het IMPEL-netwerk. 

Omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers, provincies en gemeenten, die werk willen maken van de 

circulaire economie, kunnen nu inspiratie putten uit de Handreiking “Making the Circular Economy 

work”. Deze Handreiking kan ondersteuning bieden bij het vertalen van circulaire ambities naar de 

uitvoeringspraktijk van (milieu)vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). 

http://minisites.ieep.eu/work-areas/environmental-governance/better-regulation/make-it-work/
https://www.impel.eu/
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De Handreiking is gepubliceerd als interactieve pdf, waarbinnen eenvoudig kan worden genavigeerd 

tussen de verschillende hoofdstukken en bijlagen.  

Hieronder is een leeswijzer opgenomen die aangeeft welke onderwerpen waar in de Handreiking 

worden behandeld.   

De Handreiking bevat de nodige adviezen en suggesties die omgevingsdiensten (management, 

projectleiders circulaire economie) en hun opdrachtgevers kunnen helpen bij hun zoektocht naar 

een invulling van VTH en een toepassing van de wettelijke regels, die actief bijdragen aan de 

transitie naar de circulaire economie. Het gaat daarbij om vragen als: hoe kan de (beperkte) 

capaciteit van de omgevingsdienst optimaal voor CE worden ingezet?; waar en hoe moet bij VTH 

circulariteit aan de orde komen?; hoe kunnen omgevingsdiensten innoverende bedrijven 

faciliteren?; welke ruimte en mogelijkheden biedt de (Europese) regelgeving voor bij voorbeeld 

(experimenten met) de verwerking van afvalstromen tot nuttige, hoogwaardige secundaire 

grondstoffen? De Handreiking vormt hiermee een nuttige aanvulling op een aantal andere, al 

bestaande instrumenten zoals de Leidraad afvalstof of product en het programma Ruimte in Regels. 
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LEESWIJZER 

 

Vooraan in de 

Handreiking zijn te 

vinden: 

 Management samenvatting (Executive summary). 

 Verantwoording van de totstandkoming van de Handreiking (Acknowledgements). 

 Verklaring van veel gebruikte afkortingen (List of abbrevations). 

 Uitleg van veel gebruikte termen (List of terms). 

Hoofdstuk 1 

(Introduction)  

 Schetst aanleiding (kloof tussen CE beleid en uitvoering) en doel van Handreiking (ondersteuning praktijk). 

 Gaat in op verschillende verwachtingen jegens uitvoerende overheden belast met VTH (bijdragen aan transitie naar CE, maar 

ook beschermen van milieu, borgen van naleving van milieuregels en voorkomen van afvalcriminaliteit). 

 Beschrijft de interactie tussen uitvoerende overheden, bedrijven en beleidsmakers. 

 Geeft voor de verschillende onderdelen van de Handreiking kort de inhoud aan, voor wie het onderdeel met name relevant is en 

waarom. 

Hoofdstuk 2 en  

Bijlagen A tot en met D 

(Legislation)  

 Behandelt drie terreinen waar circulaire innovaties bij productie- en recyclingbedrijven plaatsvinden:  

- het maken en gebruiken van nieuwe secundaire grondstoffen (bijproducten en einde-afval materialen) 

- optimaliseren of redesign van processen gericht op reductie van grondstoffengebruik en voorkomen van afval en  

- industriële symbiose en ketenbenadering. 

 Voor deze terreinen worden in dit hoofdstuk de kernbepalingen besproken uit de Richtlijn Industriële Emissies (in Nederland 

omgezet in Wabo, Bor en Mor en Wet milieubeheer), de (in 2018 herziene) Kaderrichtlijn afvalstoffen (NL: Wet milieubeheer), 

de Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en de REACH-Verordening.  

 De Bijlagen A-D geven per richtlijn/verordening nadere informatie over deze kernbepalingen. 

Hoofdstuk 3 

(Regulators enabling 

circular innovations) 

 Bevat suggesties voor uitvoerende overheden om in VTH circulaire innovaties nadrukkelijker een plaats te geven en VTH zo in te 

richten dat bedrijven méér worden geprikkeld tot innovaties en daarin ook beter worden gefaciliteerd. Daarbij wordt ingegaan 

op:  

- samenwerking tussen uitvoerende overheden om informatie en kennis te delen en beleidslijnen af te stemmen; 

- gebruik van strategieën om doelgerichter te kunnen opereren en capaciteit efficiënter in te zetten;  

- het structureel meenemen van circulaire innovaties bij planning en uitvoering van VTH;  

- tools voor het actief stimuleren en ondersteunen van bedrijven om innovaties te ontwikkelen en door te voeren; 

- het omgaan met informatieleemtes en het managen van risico’s. 

Hoofdstuk 4 

(The roles of policy-

makers) 

 Beschrijft hoe beleidmakers uitvoerende overheden actief kunnen helpen door: 

- zorg te dragen voor toereikende en uitvoerbare wettelijke kaders mede op basis van ervaringen en behoeften uit de 

uitvoeringspraktijk; 

- het aanbieden van ondersteunende tools zoals handreikingen over de regelgeving, helpdesks, bemiddeling tussen bedrijven 
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en uitvoerende overheden etc.; 

- te zorgen voor de juiste instrumentenmix voor optimale condities voor circulaire innovaties (b.v. heffingen, verboden, 

circulair aanbesteden). 

Hoofdstuk 5 

(Views and perspectives 

of businesses) 

 Gaat in op het perspectief en de behoeften van innoverende bedrijven. Deels betreft dit zaken die met name relevant zijn voor 

beleidmakers en regelgevers, deels gaat het om praktische zaken relevant voor uitvoerende overheden. Het betreft onder 

andere: 

- de behoefte aan regelgeving die niet alles “dicht regelt”, betere afstemming tussen afval- en stoffenregelgeving, 

harmonisatie tussen landen van uitvoeringspraktijken, versterking van circulaire economie in BREF’s; 

- heldere afspraken over benodigde informatie en data in het kader van vergunningverlening, betrokkenheid en 

deskundigheid van uitvoerende overheden, ruimte voor uitvoeren van experimenten.  

Hoofdstuk 6 en Bijlage E 

(Plastics) 

 Hoofdstuk 6 is een themahoofdstuk over kunststoffen dat een wat bredere scope heeft dan de andere hoofdstukken en vijf 

onderscheiden benaderingen behandelt om te komen tot méér circulair gebruik van kunststoffen: 

- terugdringen gebruik kunststoffen; 

- hergebruik van kunststoffen;  

- voorkomen en opruimen van zwerfafval; 

- recycling; 

- terugdringen aanwezigheid zeer zorgwekkende en andere schadelijke stoffen in kunststoffen(afval). 

 Bijlage E gaat in op regelgeving en beleid in de EU en in Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk op het terrein van circulair 

gebruik van kunststoffen en beschrijft praktijkvoorbeelden van de vijf benaderingen voor circulaire gebruik van kunststoffen. 

Tool 1 

(End-of-waste status 

assessment and proposal 

for a database collecting 

end-of-waste case-by-

case decisions) 

 Beschrijft methoden in verschillende landen voor het beoordelen van de einde-afval status van gerecyclede materialen, 

waaronder de Nederlandse aanpak neergelegd in de Leidraad afvalstof of product. 

 Doet suggesties over de informatie die moet worden vergaard om een einde-afval beoordeling te kunnen uitvoeren. 

 Doet suggesties voor een Europese database voor einde-afval beoordelingen. 

Tool 2 

(Building blocks for 

inspecting end-of-waste 

activities) 

 Beschrijft het toezicht op de naleving van de eisen voor einde-afval efficiënt kan worden georganiseerd in de keten van ontstaan 

van het afval, de recycling en het gebruik van het gerecyclede afval. 

 

 


