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Hoe circulair is 
Vlaanderen?
Bevindingen uit de 
CE monitor



Waarom een circulaire economie?



Waar gaat de CE over?
Producten en materialen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in gebruik houden, 
met minimale impacten

Recycle
Reuse
Repair
Rethink
…

milieu

economie

maatschappij



Waarom meten?

Zitten we op koers?
Hoe onderbouwde beleidskeuzes 
maken?



Vijf jaren beleidsonderzoek
• meest omvangrijke deliverable van het Steunpunt Circulaire Economie 2017-

2021
• wetenschappelijk fundament
• afgestemd met stakeholders: aanvaardbaar, haalbaar, praktisch



Stakeholders



Hoe circulair is Vlaanderen?

Letterlijk: hoeveel secundaire materialen zitten er in de materialen verwerkt voor Vlaamse 
consumptie

? impact in het buitenland
? hogere R-strategieën
? kwaliteit van recyclage
? ...

De circulaire economie is niet in één getal samen te vatten -> verder kijken









bron: VITO voor Steunpunt CE



Grote materiaalbehoefte

• stijgend!
• 342 miljoen ton materialen rechtstreeks ingezet; totale 

materiële basis economie is 642 miljoen ton
• waterverbruik 750 miljoen kubieke meter

bron: VITO voor Steunpunt CEbron: VITO voor Steunpunt CE





Vlaamse consumptie

• 38% van de materialen die door onze economie gaan zijn 
voor eigen verbruik bestemd

• 132 miljoen ton ofwel 20 ton per inwoner
• voetafdruk 191 miljoen ton (target -30%)

bron: VITO voor Steunpunt CE





Huishoudelijk afval daalt

• 522 kg per inwoner in 2013 -> 477 kg per inwoner in 2019
• 143,5 kg restafval per inwoner per jaar; doelstelling 138 kg 

(2022) en 100 kg (2030)
• deze dalingen terwijl huishoudbudget constant gebleven is

bron: OVAM



Bedrijfsafval

• daling 2007 – 2011, stijging vanaf 2012
• aantrekken van de economie, maar stijging vertraagt
• de productie van bedrijfsafval in Vlaanderen is relatief 

hoog owv export

bron: OVAM, Valipac





Verliezen en lekstromen

• ca. 20% van afval wordt 
verbrand of gestort

• recente toename sluikstort en 
zwerfvuil

bron: OVAM





Recyclage
• 67% van het huishoudelijk afval wordt 

gerecycleerd of gecomposteerd
• 68% bedrijfsafval krijgt een tweede leven 

(79% incl. bouw en sloop)

bron: OVAM





Secundaire materialen

bron: OVAM





Grote milieudruk

• Broeikasgasemissies stagnerend op een 
hoog niveau

• Koolstofvoetafdruk dalend, maar is met 
14,2 ton per inwoner erg hoog (mondiaal 
streefdoel 2050 is 2 ton/inw)

bron: VMM/MIRA



Socio-economisch
Tewerkstelling in circulaire 
sectoren of activiteiten stijgt 
bijna 3 keer sneller dan het 
Vlaams gemiddelde. 

De omzet van de Vlaamse 
kringwinkels is sinds 1995 sterk 
gegroeid van 1,1 naar 61 miljoen 
euro per jaar.

bron: Herw!n

bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid, KSZ (bewerking 
Steunpunt Werk) en Bel-first



Meer in detail

MACRO
Vlaanderen

MESO
Behoeftesystemen

MICRO
Circulariteitsscores voor producten en diensten



Steeds meer auto’s, die langer 
leven en in hoge mate 
gerecycleerd worden

bron: Ecoscore, Febelauto

Mobiliteit



Mobiliteit

Steeds meer auto’s, die langer 
leven en in hoge mate 
gerecycleerd worden



Huisvesting

Steeds groeiend ruimtegebruik, 
hoge mate van recyclage in bouw

bronnen: Statbel, OVAM



Huisvesting

Steeds groeiend ruimtegebruik, 
hoge mate van recyclage in bouw



Consumenten-
goederen

50% van elektro-apparaten wordt 
selectief ingezameld, daarvan 
wordt 80% gerecycleerd; 
tweedehands is een belangrijk 
circulair kanaal

bronnen: Recupel, Steunpunt CE



Consumenten-
goederen

• 50% van elektro-apparaten 
wordt selectief ingezameld

• daarvan wordt 80% 
gerecycleerd; tweedehands is 
een belangrijk circulair kanaal



Voeding

• Efficiënte voedselproductie
• Hoge impact van consumptie 

en productie op omgeving en 
hulpbronnen

• Valorisatie reststromen zit in 
de lift



Hoe circulair is Vlaanderen?
Groot materiaalverbruik, minder afval, meer recyclage
-> weergave van 

Uitdagingen: 
kwaliteit van recyclage, inzet van hogere R-strategieën

Een uitgebreide monitor is nu ter beschikking
• ca. 140 indicatoren
• gehele economie en vier deeldomeinen
Verdere ontwikkeling van onze data om hoogwaardige strategieën in beeld te krijgen 
en de transitie verder te ondersteunen









Meer weten?

www.cemonitor.be
ce-center.be




