
pagina 1

Gevaarlijke stoffen in een 
circulaire economie (CE)
Sies Dogger

Datum 2 oktober 2018



pagina 2

2
2

Commissie Signalering gezondheid en milieu

| Gezondheidsraad 2 oktober 2018

Leden: 

• dr. F. Woudenberg, voorzitter

• prof. dr. ing. J.W. Erisman

• dr. P.J. van den Hazel

• prof. dr. M.A. Koelen

• prof. dr. R. Leemans

• prof. dr. H. van Lente

• prof. dr. J.P. van der Sluijs

• prof. dr. A.P. van Wezel

• prof. dr. ir. E. Lebret

Waarnemers:

• ing. A.J.H.M. Dobbelsteen, IenW

• J.D. van der Marel MSc, VWS 

Secretarissen:

• drs. J.W. Dogger

• dr. ir. P.W. van Vliet



pagina 3

3
3

Lineaire economie
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In 2020 82 miljard ton grondstoffen verbruik
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Beperkte houdbaarheid huidige 
economische systeem

• Het nog steeds toenemende gebruik van grondstoffen is op de 
langere termijn ecologisch en maatschappelijk onhoudbaar:
op termijn minder grondstoffen, maar ook klimaatverandering 
door broeikasgassen en grootschalige vervuiling van bodem, 
water en lucht. Dat resulteert bijvoorbeeld in 
gezondheidseffecten door luchtverontreiniging maar ook 
indirecte gevolgen voor de gezondheid door een aangetaste 
biodiversiteit.

• Maar ook economisch: aanvoer van grondstoffen van buiten de 
EU is niet meer gegarandeerd. Dit komt enerzijds door de 
geopolitieke instabiliteit in veel van de landen die de 
grondstoffen leveren, anderzijds door prijsschommelingen op de 
grondstoffenmarkt.
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Het alternatief
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Definities Circulaire Economie

• CE nog niet duidelijk gedefinieerd: 114 verschillende definities. 

• Varieert van een economisch systeem waarin zoveel mogelijk wordt 
hergebruikt tot definities met inbegrip van alle 
systeemaanpassingen die nodig zijn om uiteindelijk zo min mogelijk 
afval over te houden. 

• In dit advies wordt die laatste variant gehanteerd. 
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CE meer in detail
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• 2020 maatregelen om de obstakels die de transitie naar een 
circulaire economie belemmeren weg te nemen, onder andere 
door aanpassing van wet- en regelgeving.

• De tussendoelstelling voor het Nederlandse beleid is dat in 
2030 bedrijven minimaal 50% minder primaire grondstoffen 
gebruiken. 

• In 2050 moet de transitie naar een circulaire economie volledig 
zijn gemaakt.

In 2015 (onder voorzitterschap van Nederland) 
lanceerde de EU het actieplan “Maak de cirkel rond”
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Risico’s van gevaarlijke stoffen in recycling

• Hoewel de overstap naar een circulaire economie veel meer omvat 
dan alleen recycling, zal het wel leiden tot een flinke opschaling van 
recycling.

• In het licht daarvan wil de commissie aandacht vragen voor de 
risico’s van het recyclen van gevaarlijke stoffen. Wanneer deze 
stoffen (onbedoeld) worden verwerkt in nieuwe producten waarmee 
mensen in aanraking komen, kan dat mogelijk schadelijke effecten 
voor de gezondheid met zich meebrengen. Hieronder beschrijft de 
commissie
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100 miljoen geregistreerde stoffen waarvan
100.000 mogelijk aanwezig in het milieu in EU 
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Toename gebruik pesticiden, 
farmaceuticals in relatie tot verschillende drivers
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Voorbeelden

• Vlamvertragers in voedselverpakkingen van gerecyclede elektronica

• Vlamvertragers in speelgoed van gerecycled plastic

• Drukinkt in voedselverpakkingen van gerecycled papier

• Weekmakers in speelgoed van gerecycled plastic

• Maatschappelijke onrust: rubbergranulaat, Yuck factor
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Deelconclusie
• Met de overgang naar een volledig circulaire economie bestaat het 

risico dat er meer gevaarlijke stoffen in circulatie zullen komen. 

• Voor een deel zullen dat stoffen zijn die inmiddels zijn verboden maar 
nog aanwezig zijn in ‘oude’ grondstofstromen. 

• Onbekend is wat de precieze aard en omvang is van de geschetste 
problemen. : De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die circuleren is 
groot, maar wat ervan in producten terecht komt is niet duidelijk 
omdat er maar weinig wordt gemeten in gerecyclede producten. 

• aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in producten hoeft niet per se te 
betekenen dat er schadelijke effecten zijn te verwachten. Hangt 
naast de concentraties van gevaarlijke stoffen in producten ook af 
van de mate waarin de aanwezigheid van die stoffen leidt tot 
blootstelling van de mensen die de producten gebruiken. Ook dat 
wordt zelden gemeten.
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Benodigde aanpassing in wetgeving rond
recycling
EC benoemd vier tekortkomingen:

• Afval kan stoffen bevatten die verboden zijn 

• informatie over gevaarlijke stoffen in de afvalfase ontbreekt

• Classificatie gevaarlijk voor afval sluit niet goed aan bij gebruik afval 
voor recycling

• EU-criteria voor einde-afvalfase

• Daarnaast: Harmonisatie voor EU-regels voor voedselverpakking 
ontbreekt
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Deelconclusie

• De EC heeft belangrijke tekortkomingen in EU-regelgeving 
beschreven die ‘struikelblokken voor de circulaire economie’ zijn. De 
mededeling van de commissie is erop gericht om een breed debat op 
gang te brengen over mogelijke oplossingen. 

• De EC onderstreept daarbij: ‘niet alle vraagstukken moeten per se op 
EU-niveau worden verholpen indien nationale of lokale oplossingen 
tot betere resultaten zouden leiden.

• De mededeling van de EC biedt dus nadrukkelijk kansen voor een 
inbreng vanuit Nederland.
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Kennisontwikkeling

• Concentraties meten, monitoren en registeren

• Meten in de afvalstroom

• Meten in gerecyclede producten

• Meten door de hele keten heen: flow-analyses

• Daadwerkelijke blootstelling meten

• Nieuwe scheidingstechnieken
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kansen voor risicopreventie in
systeemaanpassingen
• Producten ‘circulair ontwerpen

• Andere risicobeoordeling nodig

• Diensten in plaats van producten
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Deelconclusie

| Gezondheidsraad

Juist omdat nog niet duidelijk is hoe een circulaire economie eruit komt te
zien, is het in deze periode waarin de inrichting nog vormgegeven wordt
van belang om gezondheid daar als integraal onderdeel in mee te nemen.

Aanpassing van wetgeving en opbouw van kennis over risicopreventie
biedt kansen om veiliger te recyclen. 

Meedenken bij de ontwikkeling van systeemaanpassingen biedt kansen om 
de producten veiliger te ontwerpen en de risico’s van gevaarlijke stoffen 
adequater te beoordelen.

Ook biedt het de kans om van productverantwoordelijkheid over te
stappen naar ketenverantwoordelijkheid, waarbij de producent 
verantwoordelijk is voor de hele keten: dus niet alleen voor de productie.
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Samenvatting: 
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Hoe kan voorkomen worden dat gevaarlijke stoffen via recycling 

onbedoeld terechtkomen in producten waarmee mensen in aanraking 

komen: 

• Tekortkomingen in wet- en regelgeving, EU nodigt uit tot debat over 

oplossingen

• Kennisontwikkeling

• Aandacht bij product ontwikkeling: circulair ontwerpen

• Aanbieden diensten ipv producten

• Keten verantwoordelijkheid
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