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Recycling en grondstoffenzekerheid in drie delen

1. Introductie: Leveringszekerheid appelleert aan geopolitiek, reputatie en 

prijsstijgingen. Nog niet aan recycling. 

2. Grondstoffenscanner: Kosten van vergaren grondstoffen informatie moet wel 

opwegen tegen de baten

3. Winstgevend recyclen is ambacht: Welke publieke informatie heeft een 

recyclingbedrijf (en/of een overheid) nodig om circulaire business modellen 

(verder) te ontwikkelen?



Is het op en/of wie heeft er nog?



Kritische abiotische materialen verhogen welvaart, 
maar komen voor in geringe(re) hoeveelheden



De ‘critical materials’ volgens de EU (2017)

Bron: EU https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en



Waarom recyclen? Lagere ertsgraden vergen meer
energie en water
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Waarom recyclen? Reserves moeilijker te vinden

, Raw Materials Group

Bron: Minerals Council of Australia, minerals.org.au



Waarom recyclen? Sterke stijging hi-tech en 
energie-applicaties



https://acc.grondstoffenscanner.nl/#/



2400 productgroepen, 64 

grondstoffen, 

13 indicatoren.

Milieu impacts alleen op 

grondstofniveau

Voor recyclers interessant? 

Waarschijnlijk slechts

indirect, bijvoorbeeld

hoeveelheden verkochte

producten in het verleden





Vanachter een bureau: wat levert wel en niet geld 
op?

Bron: Umicore, http://www.umicore.com/en/investors/ 



Geld? Maar wat betreft maatschappelijke waarde?

“Recycling biedt ecologische voordelen t.o.v. primaire mijnbouw:  een

ton gsm’s (tot 10.000 stuks) bevat 340 gram zuiver goud, terwijl één

gram zuiver goud uit de mijnbouw maar liefst vijf ton toxisch afval

produceert, 10.000 liter water vergt en 17 ton CO2 uitstoot!”



Conclusies voor vragenronde

Grondstoffenzekerheid kan drijfveer zijn voor recycling, maar recycling kan op dit 

moment geen garantie geven voor grondstoffenzekerheid;

Grondstoffenscanner was gericht op inkopers, overheden en branche 

organisaties. Het is mogelijk nuttig voor individuele recyclers;

Eigenschappen van product bepaalt nut informatie. Bedrijfsgevoelige informatie 

(prijs, techniek etc.) vormt barrière voor stellen van verplichtingen;

Meer data over milieu impacts vanuit branche zelf is nodig om maatschappelijke 

waarde van recycling juist te kwantificeren (MKBA);

Een dag als vandaag kan worden gebruikt om te peilen in welke mate recycling 

branche informatie kan delen die vervolgens in publieke informatiebronnen wordt 

getoond.


