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1 Inleiding 

1.1 Waarom deze studie 
Duurzame productie krijgt in toenemende mate aandacht in Europa. Verschillende rapporten beschrijven 

de positieve effecten van efficiënt materiaalgebruik op verduurzaming van de industrie, in termen van 

materiaalgebruik zelf maar ook bijvoorbeeld gerelateerd water- en energieverbruik en CO2-eq emissies.  

Zo worden grote kostenbesparingen beraamd, waarbij benodigde investeringen op korte termijn rendabel 

zijn [1]. Dit terwijl de kosten van materiaal-, energie- en watergebruik een groot deel van de totale kosten 

van bedrijven beslaan, welke bovendien zijn toegenomen in de voorbije jaren
1
 [2].  

Er zijn reeds vele technische initiatieven om de reductie van materiaal-, water- en energiegebruik en 

reductie van afval te bevorderen. Deze technische initiatieven zijn zeer specifiek. De introductie van een 

nieuw type verdienmodel is daarentegen een generieke, schaalbare aanpak. Daarbij ligt bij het 

verdienmodel de vraag van de klant centraal, zodat een ‘technology-pull’ in plaats van een niet altijd even 

succesvolle ‘technology-push’ ontstaat. Dergelijke verdienmodellen (business models) focussen 

doorgaans op het sluiten van materiaalketens en worden toegepast in de context van Circulaire Economie 

of Industriële Symbiose. Een van deze aanpakken is getiteld Take Back Chemicals.  

 

Volgend op de studie ‘TAKE BACK CHEMICALS NL: Bewustmaking en Identificatie’ (9Y3759.01.100, 

maart 2014), waarin is aangegeven dat de algemene respons ten aanzien van het concept vanuit het 

bedrijfsleven uit verschillende sectoren positief is (met andere woorden: het concept Chemical Leasing en 

het project ‘TAKE BACK CHEMICALS NL’ worden als waardevol geschat voor het bedrijfsleven en voor 

het verlagen van de milieudruk van industriële activiteiten), betreft deze studie een haalbaarheid van het 

concept op basis van concrete cases. De eerdere studie stelt dat het door UNIDO gecreëerde concept 

“Chemical Leasing” in de praktijk vooral toepassing blijkt te vinden daar waar een duidelijke 

kennisdiscrepantie aanwezig is, bijvoorbeeld tussen industrieel sterk ontwikkelde en minder ontwikkelde 

regio’s. Onderzoek naar de haalbaarheid van het concept binnen geïndustrialiseerde regio’s, zoals in 

Oostenrijk, Duitsland en Vlaanderen, is nog jong. In Nederland is het concept nog niet eerder in concrete 

vorm onderzocht. De haalbaarheid van het concept op nationaal niveau (en haar Europese context), 

rekening houdend met lokale wetgeving en vooral de gesteldheid van industriële processen, is daarmee 

tot op heden onvoldoende aangetoond. 
Dit rapport bevat de resultaten van de op cases gebaseerde haalbaarheidsstudies die de eerste stap zijn 

in het opzetten van concrete demonstratieprojecten. 

 
Doel van deze studie is drieledig. Allereerst het aanreiken van voorbeelden voor de industrie in 

Nederland. Ten tweede het aanstippen van voordelen, succesfactoren en aandachtspunten bij de opzet 

van een Take Back Chemicals project, eveneens voor de Nederlandse industrie. Ten derde het doen van 

aanbevelingen aan de Nederlandse overheid en (semi)publieke spelers om de verdere uitrol van Take 

Back Chemicals te bevorderen. De structuur van dit rapport is in functie van deze doelen opgezet, en 

bevat daarom naast een algemene introductie een handleiding (Guidance, geschreven in het Engels) voor 

bedrijven en een meta-studie met bevindingen en aanbevelingen voor (semi)publieke spelers. 

  

                                                      
1
 In afgelopen jaren heeft 75% van de Europese bedrijven een stijging van de materiaalkosten ervaren. Europese productiebedrijven 

spenderen gemiddeld 40% van hun totale kosten aan grondstoffen; inclusief energie en water loopt dit op tot 50%. Deze getallen zijn 
twee keer zo hoog als de personele uitgaven. Daarbij is arbeidsproductiviteit twee maar zo veel gestegen als materiaalproductiviteit. 
Tot slot beslaat grondstoffenverspilling tot 4% van jaarlijkse omzet van bedrijven.  
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1.2 Betrokken organisaties 
Om een zo groot mogelijk draagvlak te garanderen is een breed palet aan organisaties betrokken. Naast 

opdrachtgevers en uitvoerder kent de organisatiestructuur een stuurgroep en casedragers: de 

ondernemers van de bestudeerde cases.  

 

Opdrachtgevers 

 Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 

 Ministerie van Economische Zaken;  

 Havenbedrijf Rotterdam; 

 Institute for Sustainable Processing Technology (ISPT). 

 

Uitvoerder 

 HaskoningDHV Nederland B.V. (hierna Royal HaskoningDHV). 

 

Stuurgroep 

 Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 

 Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO); 

 Havenbedrijf Rotterdam; 

 Institute for Sustainable Processing Technology (ISPT); 

 Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI); 

 EY / HVG Law; 

 Rotterdam School of Management (RSM, Erasmus Universiteit Rotterdam); 

 Royal HaskoningDHV. 

 

Casedragers 

 Cargill B.V. (verder ‘Cargill’ genoemd); 

 Vlisco Netherlands B.V. (verder ‘Vlisco’ genoemd); 

 Dow Benelux B.V. (verder ‘Dow’ genoemd); 

 Hexion Specialty Chemicals B.V. (verder ‘Hexion’ genoemd); 

 SITA Ecoservices B.V., onderdeel van SUEZ Environment (verder ‘SUEZ’ genoemd). 
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1.3 Leeswijzer 
Dit rapport bestaat uit verschillende delen. Een eerste deel is een handleiding (Guidance, in het Engels 

geschreven), bedoeld als duidelijke en handzame handleiding voor bedrijven in Nederland. Deze beschrijft 

het concept van Take Back Chemicals, geeft voorbeelden door middel van beknopte beschrijvingen van 

cases in deze studie, behandeld de bevindingen van de studie en de toepasbaarheid van het concept 

voor het bedrijfsleven, en concludeert met een stappenplan voor het opzetten van een Take Back 

Chemicals project. Deze handleiding is openbaar toegankelijk.  

Een tweede deel, de meta-studie, beschrijft de bevindingen voor (semi-)publieke organisaties. Deze 

behandelt de verschillende adviezen, zoals juridische en beleidsmatige acties, financiële 

stimuleringsmaatregelen en acties rond kennisdeling en –structurering, op basis van de succesfactoren en 

belemmeringen. Dit deel bevat algemene aanbevelingen richting de Nederlandse overheid en andere 

relevante organisaties voor de bevordering van een Nederlandse/Europese uitrol van het Take Back 

Chemicals model, met speciale aandacht voor de wenselijke veranderingen op beleids- en juridisch vlak 

enerzijds de op stimulerings- en communicatievlak anderzijds. De meta-studie is eveneens openbaar 

toegankelijk.  

Het rapport bevat verschillende annexen. Annex I bevat de gedetailleerde beschrijving van de cases, 

bevat daarmee confidentiële informatie en is niet publiek toegankelijk. De overige annexen betreffen een 

verdieping van de verschillende relevante thema’s: het ecologisch luik (annex II), het economisch luik 

(annex III), het juridisch luik (annex IV), het fiscaal luik (annex V) en literatuur (annex VI). De overige 

annexen zijn openbaar toegankelijk.  

  



 

 

GUIDANCE 

Guidance for companies setting-up a 

Take Back Chemicals project 

Section 2 of the final report of the Take Back Chemicals 

project for RVO 



 

 

2 Guidance 
This guidance contains the most important findings for companies from studied cases in the project ‘Take 

Back Chemicals’. These findings, forming concrete handholds for companies in applying a Take Back 

Chemicals business model in the Dutch context, are divided into the topics of ‘drivers’, ‘success factors’ 

and ‘points of attention’ and finally ‘applicability’.   

This paper starts by explaining the concept of Take Back Chemicals. Secondly, inspiring examples of the 

case studies used in this study are given. The central piece of this paper presents the findings or learnings 

for companies, from both an environmental and business perspective (drivers, success factors, points of 

attention and applicability). The paper concludes with a step by step guide for starting a Take Back 

Chemicals project.  

 

Content of this Guidance 

 Concept of Take Back Chemicals; 

 Cases;  

 Environmental drivers; 

 Business drivers; 

 Success factors; 

 Points of attention; 

 Step by Step guide for the start-up of a Take Back Chemicals project. 
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2.1 Concept of Take Back Chemicals 
Take Back Chemicals is a business model aimed to increase the effect of the chemicals used. Traditional 

business models are based on sales per volume. Opposite to this, applying Take Back Chemicals, a 

supplier introduces a service supporting the effect of the materials rather than selling the material itself. 

Hence, the supplier is paid for the service delivered rather than the amount of substance used, and the 

type of payment changes from volume-driven (€/ton chemical supplied) to a result-driven, measurable 

metric (e.g. €/ton treated product). Moreover, the supplier retains ownership of the material it supplies, and 

takes it back after use: the material is ‘leased’ to the customer (see Figure 2-1).  

At least two actors are present in a Take Back Chemical set-up: a supplier and a customer of the 

chemicals. For the sake of clarity, this paper discusses mainly the ‘classic’ manufacturer-user relation, but 

other variants may exist including for example distributors, blenders or technology providers. 

 

 

 
 

Figure 2-1. Example of a Take Back Chemicals model in a classic manufacturer-user variant. It is the take back of the spent 

chemical and the result-driven pricing that eliminates the traditional linear model based on €/volume. Other variants of a Take Back 

Chemicals model may include for example distributors, blenders and technology providers.  

 

Being paid for and being co-responsible for the effect of the substance rather than the delivery of a certain 

volume, the supplier is stimulated to assist in optimizing the effect of the substance and to use it most 

economically. See Figure 2-2: opposite to traditional manufacturer-user relationships, the incentives 

related to the use of material in a Take Back Chemicals situation are aligned. Whereas the user in each 

case is seeking for most efficient use of its chemicals, the manufacturer is traditionally driven to sell per 

volume, not necessarily minding the efficiency of use. In a Take Back Chemicals relationship, the 

manufacturer is included in the use stage, and the efficiency of use impacts the profits of the 

manufacturer. The traditional principle “the more you sell, the more you earn” is no longer valid. The result 

is that the interests of the manufacturer and the user are aligned: both aim to continuously increase the 

efficiency of use of the chemical. This is a major change compared to the traditional economic relationship 

between a chemical supplier and his customer.  

 

This alignment opens doors to extensive cooperation between the supplier and customer in the 

development and operation of production processes. In terms of business models, it is the cooperative 

character and the typical price setting (€/result rather than €/volume) that differentiates Take Back 

Chemicals from simple business integration (the inclusion of upstream or downstream business 

processes) or outsourcing (the handing of over full responsibility of business processes).  
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Take Back Chemicals can be seen as a variant of Chemical Leasing. For further reading on the generic 

concept Take Back Chemicals or Chemical Leasing we refer to earlier reports [3,4,5,6].  

 

 

Figure 2-2. Take Back Chemicals shows aligned incentives of the manufacturer/supplier and the user. The figure on the left shows a 

traditional relationship: the user is seeking constant optimization of its chemical use, while the manufacturer – paid per volume – is 

primarily interested to sell more volumes over time, not necessarily minding about process efficiency. The figure on the right shows 

the situation where the manufacturer is paid per result – now being triggered to think along with the user to increase the process of 

use of the chemical over time: the incentives are aligned.  

 

Take Back Chemicals is depicted as a generic concept, enforcing different business goals for different 

businesses. One size fits all. 

Yet, this concept is not brought forward as a wonder method, miraculously improving each and every 

process. Rather, it is another way to continue the ongoing search for process optimization, client focus 

and societal well doing. And though the concept itself may be regarded as a ‘one size fits all’, the 

implementation and operation requires tailoring to exactly fit the needs of the involved companies.  

Furthermore, the concept implies a certain openness to change for any organization wanting to benefit 

from it. It requires the ability to step away from the paved way of thinking and doing. And as business 

returns may not be huge in direct financial terms, indirect benefits must be valued by the organizations 

involved. For many, these indirect benefits may bring just that extra needed to consolidate its position and 

outcompete inland and overseas production. Take Back Chemicals has shown to bring new answers to 

those who manage to apply it right.  
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2.2 Reviewed Cases in this study 
This report is based on the study of 5 cases in the Netherlands, exploring the feasibility of each case in 

economic, ecological and legal sense. A brief summary of the cases is given below. Lessons learnt from 

these cases are used for drafting following paragraphs, without direct referral to a specific case for 

reasons of confidentiality. 

 

Cargill 

Food-grade phosphoric acid is commonly used in food production. In an edible oil refinery, this results in 

high concentrations of phosphates in the effluent. The Take Back Chemicals project brings together the 

user (Cargill) and the manufacturer of the phosphoric acid in order to repurpose the phosphor. This 

creates a driver to valorize the spent acid and firmly reduce concentrations of phosphates in the effluent, 

strengthening the factories’ license to operate.  

 

DOW 

Salt (NaCl) is a common feed in the chlorinated hydrocarbon commodity industry. It may also result as 

side stream of a process in the same industry. Having such ‘waste stream’, DOW reduced operational 

expenses and emissions in effluent by separating, purifying and valorizing the salt. The salt is either 

valorized in a Take Back Chemicals model by having it taken back by the ‘supplier’ - the manufacturer of a 

chlorinated hydrocarbon intermediate - or by reselling the salt locally to other chlorinated hydrocarbon 

industries.  

 

SUEZ Environment 

SUEZ Environment (SUEZ) has the ambition to take a central role in enabling the circular economy by 

turning waste into value. An example is found in the automotive sector. Applying the Take Back Chemicals 

model on the organic solvents used in cleaning of spray paint nozzles by a car manufacturer, the spent 

solvent is returned to SUEZ, purified and brought back to specifications, so being able to keep the material 

in a closed loop. 

 

Vlisco 

Vlisco, a textile producer, is faced with a European ban on one of its additives (TCE) used in the dyeing of 

textiles. Alternatives provided by the TCE industry do not entail a successful substitute. By applying Take 

Back Chemicals the innovation pressure was transferred to the supplier of other chemical products. By 

doing so, the textile producer has been able to more than double its innovation capacity for finding an 

alternative, TCE-free production process resulting in new routes for investigation. 

 

Hexion 

The take or sell back of high-value catalysts is rather common business. Low-value catalysts however 

often end up as waste (being incinerated). To improve the overall footprint of the plant – directly related to 

the optimization of the catalysis process - the applicability of the concept of Take Back Chemicals was 

tested to a low-value, organic catalyst used in the production of an intermediate for polymers by setting up 

a partnership between the user – Hexion – and the manufacturer of the catalyst.  
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2.3 Environmental drivers 

2.3.1 Reduced risk and impact on man and environment 
Companies are continuingly seeking ways to achieve their goals in reducing risk and impact of their 

activities on man and the environment. The Take Back Chemicals concept shows to be a great medium in 

achieving next step innovation in this regard. Backed with Life Cycle Assessment studies (LCA), the 

concept shows overall wins of 20% for resource depletion, energy consumption and water consumption. 

And by its nature - a highly controlled closed loop - the risk for man and the environment is strongly 

reduced.  

2.3.2 Reduced waste  
Take Back Chemicals allows for avoiding waste: in best practice it is found that products or substances 

that are taken back for regeneration/recovery are not always considered a waste. Every EU member state 

is to provide its own legal interpretation of the EU Waste Framework Directive, pointing out when 

substances are considered a waste. This legal denomination can have significant impact on the ways in 

which spent substances may be treated. Moreover, it may result in a significant reduction of the total 

amount of waste produced. Whether the status of waste applies is found to differ per case. 
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2.4 Business drivers 
Four main business goals realized with Take Back Chemicals in the examined cases are identified. These 

business goals formed the core drivers from an economic view to apply the concept.  

When considering these goals one should keep in mind that there are two main perspectives: the 

supplier/manufacturer and the customer/user of the chemical. Each perspective sheds its own light on the 

outlined business goals. For the sake of clarity and focus, auxiliary services and related business goals by 

third parties are not considered in this report.  

The four business goals are Operational excellence, Service expansion & market consolidation, Lean 

innovation, and Debottlenecking. Operational excellence and Lean innovation appeal to both the 

perspective of the manufacturer and the user, as both can take benefit from a faster and less costly 

innovation process. Market expansion & consolidation appeals more to the perspective of the 

manufacturer: it relates to the services it can deliver to its clients. Debottlenecking finally appeals more to 

the perspective of the user: reducing the environmental/administrative/financial burden and increasing 

process quality may increase its production.   

2.4.1 Operational excellence: cost reduction, risk reduction, quality improvement 

Operational excellence is a first and most obvious economic incentive for all partners involved in a Take 

Back Chemicals project. Operational excellence here is described by three main pillars: cost reduction, 

risk reduction and quality improvement.  

Cost reduction is created by the savings inherent to the introduction of Take Back Chemicals. Cases show 

significant operational cost reductions with positive environmental impact, including savings of energy, 

water, and material consumption of up to 90%
2
 and the elimination of (hazardous) waste and the use of 

hazardous materials (e.g. Substances of Very High Concern as defined in annex XIV REACH EC 

1907/2006 ). Depending on the scale of change (highly radical to incremental), investments differ from 

significant to only requiring rather minor adjustments to existing infrastructure. Payback periods of down to 

one or two years or even several months were reported [5]. This shows that seeking for cost reductions 

through the opportunities brought forward by circular thinking, one reaches both economic and 

environmental goals simultaneously.  

Risk reduction relates to the security of supply and the mitigation of cost fluctuations. As in a Take Back 

Chemicals situation all material is kept within a closed loop rather than being processed in a linear model, 

risks related to the supply of feedstock are minimized if not eliminated. This is highly relevant for 

chemicals produced from increasingly scarce resources, from sources in geopolitically sensitive areas or 

from resources that are subject to high price fluctuations (due to e.g. rapid changes in demand, production 

or market conditions).   

Quality improvement is primarily reached by increased knowledge of use of the chemical and the 

decoupling of material consumption in the pricing model (€/result rather than €/volume). For example, in 

one of the cases, a collaboration between user (a producer of automotive parts) and 

manufacturer/recycler of a solvent was set-up to optimize the process of cleaning of equipment. This 

cleaning used to be done up to or sometimes above saturation levels of the solvent, resulting in 

suboptimal regeneration possibilities. Introducing a result-driven rather than a volume-driven pricing model 

(i.e. €/ton cleaned product) allows for solvent renewal (far) below saturation levels, improving not only the 

quality of cleaning but also that of reuse of the spent solvent.   

2.4.2 Service expansion & market consolidation 

Manufacturing – be it of automobiles, food or textile – requires many supporting processes, such as 

cleaning, purifying or drying. Many of these are crucial for the quality of the final product, yet are not 

considered core business. And as they are non-core, the chemicals and waste management related to 

these processes is often found to be suboptimal.  

                                                      
2
 Based on comparative life cycle assessment (delta-LCA) of the subjected production process 
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Applying Take Back Chemicals, a manufacturer expands its servicing towards users by supporting the 

chemicals and waste management, ideally taking back the spent chemicals. Such extended operations 

generally fit the manufacturer well, as the manufactured chemical often is the core business of the 

manufacturer, implying extensive product knowledge and likely existing infrastructure for take back and 

possible regeneration/recovery.  

This servicing can be a differentiating factor especially for local suppliers, and allows users to keep its 

focus on its core activities. For example, in one of the cases the manufacturer of a resin was involved in 

the substitution process of a toxic solvent used by one of its clients to dissolve the resin. By introducing 

expertise of the resin and its dissolving and recovery options, the combined effort of user and 

manufacturer has led to new possibilities for exploration in the substitution process - adding to the 

chances of remaining existence of the specific use by the client, and sales of the resin. This way the 

manufacturer could consolidate its relation with its client and its position in the market.   

For this to happen, the supplier/manufacturer is required to have extensive knowledge of the production, 

use and regeneration/recovery of its chemical. A second condition is that the customer/user is open for 

other/long-term commitments, including shifting responsibilities.  

2.4.3 Lean innovation 

Innovation is generally regarded as a business necessity, yet not necessarily as an easy process. It is 

often costly, time consuming and results are uncertain beforehand – impeding any innovation process. 

Specific for innovation related to chemical use, one may find that this process is at risk when: 

a) The chemical use is considered non-core. This issue relates mainly to the user of a chemical.  

b) There is a lack of knowledge about the exact behavior and functioning of the used chemical. This 

issue relates mainly to the user of a chemical.  

c) There is a lack of knowledge about the use and purpose of the used chemical. This issue relates 

mainly to the manufacturer/supplier of a chemical.  

d) The company tends to have a tunnel vision on its existing processes. This issue relates to both users 

and manufacturers/suppliers.  

e) There are financial challenges: investments are considered too large, or pay-back times too long. This 

issue relates to both users and manufacturers/suppliers.  

In each of these cases, it may prove to require relatively high amounts of resources to assure a desired 

outcome when trying to fulfill the innovation process as a stand-alone company.  

 

Applying Take Back Chemicals, lean innovation can be reached. Lean innovation refers to innovation with 

the least amount of resources possible. By sharing and combining knowledge, assets or financial capacity, 

the innovation process is speeded up, results are improved and actual implementation is made possible.  

Also, as the focus of both involved parties now is on the result rather than the volumes (due to 

dematerialization in the business model), each of these parties can feel free to suggest new processing 

methods or even new chemicals.  

 

For example, in one case the combined knowledge of the user and the manufacturer has led to new 

insights and fruitful directions in a substitution issue. In another case, the use of another’s existing, under-

utilized assets, has proven to be a way to cut costs. In a third example, the allocation of investment was 

shifted to another party for whom the investment is acceptable – obviously accounting for all related 

production costs, financial costs and profits between the involved partners. 

This lean innovation obviously benefits the chemical user in terms of process optimization, but also has its 

benefits for the manufacturer/supplier, in terms of servicing and enforced client knowledge and relation.   

 

The setting in which this takes place is crucial. Trust is of high importance and a key pre-requisite for any 

fruitful collaboration: inherent to any Take Back Chemicals project, the user and manufacturer do not 

invent everything by themselves, but rather do so collaboratively (minding intellectual property throughout 
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the project is important). This applies directly from the start-up and explorative phase of a Take Back 

Chemicals project. And while trust and collaboration remain key throughout the entire process, contractual 

agreements and pricing (i.e. €/result rather than €/volume) can be introduced in a later stage to create a 

continuous innovation pressure, stimulating the supplier to keep innovating.  

The kind of innovation the concept applies to is open. The induced innovation can be either incremental, 

referring to operational excellence (e.g. reduced consumption or quality improvement), or rather radical 

(e.g. answering to substitution issues).  

2.4.4 Debottlenecking 
A plant’s environmental impact is limited by its environmental permit and other legislation. Such existing 

limits can form a bottleneck when planning to increase or change production. Moreover, for every new 

activity or permit renewal, companies are faced with continuously intensifying legislation while 

governments are aiming to push companies to pollute less. To retain a position in the EU, companies are 

driven to create more value within existing limits.  

 

Applying Take Back Chemicals, overall environmental impact is reduced due to process optimization (also 

see Operational excellence and Lean Innovation). Cases show significant operational cost reductions with 

positive environmental impact, including savings of energy (and related CO2-eq emissions), water, and 

material and the elimination of (hazardous) waste and the use of hazardous materials (Substances of Very 

High Concern). These waste reductions are to be seen from both an environmental and a legal 

perspective, as the legal status of material has significant consequences for handling. Different legal 

solutions are seen in the reviewed cases, including the use of by-product and end-of-waste status (article 

5 and 6 of the waste framework directive) but also avoiding waste. The latter is exemplified by reasoning 

of the Dutch government adopted in one of the cases that, in a controlled mechanism such as Take Back 

Chemicals, spent chemicals that are taken back do not necessarily pass through the waste stage. In this 

case, the material is regarded as downstream use
3
 of the product throughout use, recovery and reuse (as 

is to be defined in its REACH dossier).  

Such process optimizations can have a large impact on for example emissions to air, discharge to surface 

water or sewage, and obviously waste production itself. And while impacts are reduced, space within the 

environmental permit or enhanced license to operate is created to intensify or modify activities.  

  

                                                      
3
 Downstream use is the use of chemicals under REACH and CLP. Examples of downstream users include 

formulators, who produce mixtures which are usually supplied further downstream, and end-users, who use 
substances or mixtures but do not supply them further downstream. 
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2.5 Success factors 

2.5.1 Reusability 
A first precondition for applying a take back system is the reusability of the substance. Reusability, 

preferably with its original purpose, guarantees the economic value of the material throughout its use and 

take-back. Cost effective recovery solutions are essential in defining whether a material is reusable or not. 

Knowledge of the exact volumes, composition of material streams and the range of acceptance for 

impurities are leading in finding such cost effective recovery solutions.  

2.5.2 Profitability 

There’s no business case if no money is made. Though finding a technical solution for setting up a take 

back system itself is mostly not the major hurdle, finding one which is cost-effective is a bigger issue. 

Often, increased savings can be achieved by the use of existing assets and proven technologies. 

Profitability furthermore is largely depending on the (original) volume and value of the material handled. 

Reported profitability differs case by case, but cost reductions of 20% are to be expected.  

2.5.3 Trust & Commitment 
Cases tend to thrive best when partners know each other well. Trusting each other and mutual 

commitment to the project is highly important for its success. This is supported by an open view from the 

management team towards innovation, and reasonable interest in a long term relation from both sides. 

Usual suspects for partners are therefore found is an existing producer – client relationship, but 

newcomers or third parties like waste companies and technology/equipment providers may also bring 

crucial value.  
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2.6 Points of attention 

2.6.1 Ignorance  
A first point of attention is ignorance: the concept and applicability or way to implement the model is to a 

large extent not sufficiently known. As indicated, this can exist on firstly the level of ignorance of the Take 

Back Chemicals concept, i.e. the possibilities between companies. Secondly, ignorance of how to 

implement the radical change that the model implies to one’s own processes, i.e. not being able to judge 

whether and how a Take Back Chemicals solution could fit one’s company. The first is a hurdle in the 

general dissemination of the concept, and in exploratory conversations with potential partners. The latter 

is a hurdle faced in a succeeding stage, when it comes to more in-depth conversations when exploring a 

concrete case.  

2.6.2 Alignment of organization 
The alignment of the organizations involved is another point of attention. Such alignment is supported by 

firstly a mentality change throughout the company, as the impact of the business model switching from 

volume based to service based is significant for multiple departments. Following from this, such change 

requires the involvement and managerial change of multiple departments. This is not run by solely the 

purchasing, sales, sustainability/HSE or operations team. It requires change from people at different 

operational and management functions in each of these departments.  

2.6.3 Scalabity 
The scale of the project should be wisely picked. The model of Take Back Chemicals is suitable for full 

scale production sites. For a first project however, too large volumes may be regarded as being too risky. 

On the other hand, too small volumes may be regarded as not being worth the effort. The level of scale 

obviously hangs together with the (original) value of the material and regeneration/purification costs. 

Moreover, the volatility of volume should be clear, so that upper and lower boundaries can be defined and 

business continuity can be secured. Scalability, or growth of the case or concept within the company, 

should be a goal for any (pilot) project starting at a smaller scale. 

Finally, scale may also define whether boarders are crossed. Crossing national boarders with a Take Back 

Chemicals case brings more legal uncertainty than staying within a single region (and single authority).  

2.6.4 Legal certainty 

Legal certainty is a major requirement for companies to make a move. And uncertainty can be high as 

legally many things change. Intercompany relations change, but also the way material is perceived, and 

the applicability of law hereon. In a (ideal) Take Back Chemicals situation, no waste is created, and all 

material is handled under REACH and CLP/GHS. This raises the question for example whether the waste 

framework directive applies or not. And if not, how to deal with REACH and CLP/GHS? Also, applying a 

Take Back Chemicals model implies changing from product to service, which raises new questions on 

liability. 

This has consequences firstly relating to criminal law and administrative law. Criminal law in the sense of 

what ‘operations’ are determined by law, by which law, and thus what results in a violation of the law. 

Administrative law in the sense of how are governments and companies to act and react to each other in 

the new situations that are created (e.g. when to notify, what should be determined in the permit, etc).  

Secondly, civil law. This mainly relates to liability. In itself, liability is not a new topic – it is a standard 

subject in contracts, and dependence of one’s production process on another company’s performance 

isn’t new either – but how liability is defined in the new intercompany relation that is created needs to be 

put to paper. Apart from standard elements to be included in a contract (such as the subject of the 

contract, the duration, the representation including the authority level of each party, product specifications, 

intellectual property, liability rules, procedures for administration, reporting, etc.), special attention should 

be given to the calculation method for payment of the supplier. Another specific item to be regulated is the 



P r o j e c t g e r e l a t e e r d  
 

26 april 2017 TAKE BACK CHEMICALS I&B9Y3759R003F1.0 17  

 

cooperation between and the management of the employees and equipment of each contracting party 

(such as organizational structure, location of work/performance, required skills and competencies, training, 

etc.).  

Thirdly, competition law. As with all partnerships between economic actors, anti-trust rules should be 

carefully followed when implementing the Take Back Chemicals model. Different legal regulations contain 

antitrust rules. The Treaty on the Functioning of the European Union describes the basic (and brief) 

provisions (Member States are allowed to adopt and apply on their territory stricter national laws than the 

European rules). The core principle comes down to the following: it is prohibited to hinder fair trade or the 

functioning of the common market by agreements, decisions and/or concerted practices. On the other 

hand, agreements or decisions improving the production or distribution of goods or promoting economic or 

technical progress are tolerated on condition consumers receive a fair share of the resulting benefit. 

Important practical implications hereof are that all involved parties remain free to set their pricing, that 

information is only shared on a need to know basis and that the supplier or user of the chemicals remains 

free to use his expert knowledge for other customers/suppliers. Since Take Back Chemicals can only be 

successful on the basis of a close cooperation between the different parties involved, a project-specific 

analysis of the possible anti-trust risks is necessary before the implementation of the model.  

2.6.5 Administration 
The way a business is administered and its tax profile changes when it shifts from selling products to 

selling a service. The following discusses the consequences for three different types of taxes.  

 

Corporation tax  

A major change is the allocation of the chemicals as assets. In the new Take Back Chemicals situation, 

the manufacturer will add the products that are part of its new service to its balance sheet, and these will 

be depreciated as assets. The user – applying an operational lease – will not add the chemicals to its 

balance sheet.   

 

Furthermore, the following could be taken into account: 

 Deduction of income by interest for financing of purchase/manufacturing of chemicals by the owner; 

 Diverse national innovation stimulation regulations, such as, for the Netherlands: Innovatiebox, WBSO, 

Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) and Energie-

investeringsaftrek (EIA). 

 

Value added tax (VAT) 

In general, VAT is not a net cost for VAT taxable companies, and generally this does not change when 

applying the Take Back Chemicals model. What needs to be taken into account though is the allocation of 

VAT in international transactions: products and services may be taxed differently (e.g. products are often 

taxed in the country of production whereas services are often taxed in the country of use).  

 

Customs and excise tax 

Customs and excise tax are relevant when the model is applied between companies in countries inside 

and outside the European Union. It is advised to plan the customs/excise taxes or permits in advance to 

prevent additional costs in such cases.  

 

Further details are shared in annex 5.  
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2.7 Applicability 
The applicability of the Take Back Chemicals concept is defined by the type of chemical, type of process 

and type of industry. Examples of these are given in Table 1 at the end of this section.  

2.7.1 Type of chemical 

The use of chemicals can generically be divided into two categories: 

 Use with consumption (e.g. feedstock, fuels); 

 Use without consumption (e.g. catalyst, detergent, solvent). 

 

As Take Back Chemicals is about retaining ownership and reuse or recovery of chemicals, the concept 

works best for chemicals which are used without being consumed (or irreversibly modified). This means 

the spent chemical should be able to be separated on-site, be sent to purification and be reused.  

Secondly, the concept works best for chemicals with a relatively high value. As the spent chemical is 

reused or recovered, requiring certain processing, this value is defined by:  

 the value of virgin production;  

 the degree of contamination in the spent chemical and  

 the cost of purification. 

 

Thirdly, the chemical needs to come in not too small volumes to attain a minimum absolute value. On the 

other hand, larger volumes tend to be considered part of core business (e.g. feed of the process rather 

than auxiliary chemicals) and are therefore a less obvious (first) option. Certainly in the case of a first 

exploration (demonstration phase), the concept works best for chemicals with a, relative to the company, 

medium volume. Successful cases have reported volumes of 200 to 50,000 ton/a.  

2.7.2 Type of process 

The processes most suitable for applying the Take Back Chemical concept for chemical users are those in 

the periphery of the user’s core process. The chemical use should be necessary for the proper execution 

of the core activities, but not entails its focus and added value. Such processes include the cleaning of 

tanks, purification, dissolving, catalysis, dewatering, etc.  

At the same time, the manufacturing of the chemical, including downstream use to a certain extent, 

generally is considered the core process of the manufacturer. Hence, the manufacturer has great 

knowledge of its chemical, and potential interest to extend its servicing around its production.  

2.7.3 Type of industry 

The suitability of the lease-based models to the European (chemical) industry has previously been 

researched on a wider level [6] and specifically for Take Back Chemicals in the Benelux [4,5]. It is 

applicable to generally all manufacturing subsectors, including the manufacturing of food and beverages, 

machinery and equipment, textiles, basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations, 

rubber and plastic products, basic metals, motor vehicles and electronic and optical products.   

Companies are required to have a certain minimum size. Earlier studies [4,5] found that companies with 

less than 20 employees are less suitable for implementing the model due to organizational lay-out of the 

company (e.g. allocation of time of employees and assets can be an issue for smaller firms).  

Finally, companies need to have extensive knowledge about their process and possibly that of their 

partner, i.e. they should be able to work on specifications. This requires (chemical) expertise, measuring 

equipment and resources to execute pilots.  
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Table 1: Examples of industries, processes and chemicals to which Take Back Chemicals may apply, sorted to applicable industrial 

processes. This table is based on underlying and earlier research [5,6]. 
Industrial process Industrial Sectors Substances Unit of payment 

Purification of chemicals (incl. drying)  
petrochemical industry, 
pharmaceutical industry, 
cosmetic industry, … 

(a)polar solvents, acids, organic 
and inorganic compounds, … 

€/kg treated product or 
monomer, 
€/unit removed 
compound 

Wastewater treatment  Broad spectrum of industries  
Organic and inorganic 
compounds 

€/m
3
 treated water 

€/unit removed 
compound 

Cleaning of working areas and 
installations 

Food industry, cosmetic 
industry, pharmaceutical 
industry, electronics industry, 
… 

Detergents, (a)polar solvents, 
acids, …  

€/m
2
 cleaned surface 

Surface treatment: Greasing/degreasing, 
powder coating, wet painting, 
galvanization, thermal zinc galvanization, 
electroplating 

Automotive industry, metal 
industry, electronic & optical 
products, machinery and 
equipment manufacturer 

(a)polar solvents, paints, 
abrasives, acids, lubricants 
 

€/number of pieces 
€/m², €/kg 

Pre- and post-treatment of articles  
Textile industry, health care 
industry, workwear industry, …  

Paints, fire retardant, 
antibacterial and water 
resistant products, solvents, … 

€/m² treated textile, 
€/unit treated product
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2.8 Step by Step Guide 
The following Step by Step section guides you through setting up a Take Back Chemicals case, from 

ideation to business case. It is emphasized that this applies strictly to the set-up; further detailing, piloting, 

implementation and maintenance for example require different steps and actions.  

 

Figure 2-3: Steps to follow in setting up a Take Back Chemicals project.  

 

This guide relates to drivers, success factors and points of attention as mentioned in earlier in this section. 

Step 1 ‘Defining the motivation’ points out the drivers of the partners involved. Step 2 ‘Selecting the 

material’ and step 3 ‘partnering’ secure the success factors. In step 4, the detailing phase, all points of 

attention are tackled.  

This guide is written from two perspectives: that of the manufacturer and that of the user of chemicals. 

Each follows the same steps, but seen from a different angle.  
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2.8.1 Step 1 - Defining the motivation 

 
The idea to start a Take Back Chemicals project may originate either from a manufacturer or a user of 

chemicals. The goal that is defined may obviously differ a lot between these parties. It is emphasized that 

defining this goal is of high importance as a first step. Firstly to check whether the application of a Take 

Back Chemicals model really delivers the right answers to your organization. Secondly, as applying a 

Take Back Chemicals model involves a lot of change, the organization of it may prove to be rather difficult 

if the motivation is not very clear from the start. Different motivations are elaborated on in section 0 and 0.  

2.8.2 Step 2 - Selecting the Material 
 

 
 

A second step is defining the material to which to apply the new business model. Do note that the material 

is directly related to a production process. And since the result of this production process is the final goal, 

one should be open for change of both production process and chemicals used as an outcome of applying 

Take Back Chemicals.  

In this step, the success factors reusability and profitability [0] are briefly checked and secured. 

 

Manufacturer 

The chemical used should be a process chemical, one that does not end up in the end product. This 

relates to the process of the user; the chemical is the product of the (core) process of the manufacturer. 

This implies that to select a suitable material, the manufacturer needs to have a proper understanding of 

the use of the chemicals it sells. If it has no view on the application, and with that the potential for recovery 

and the costs and benefits involved, it will have a hard time setting up a case. This also includes a first 

impression of the technical possibilities to seperate (at the user) and recover/purify the material (in new or 

existing assets).  

Volumes do not need to be large at first (or are preferred to be relatively small to be able to be used in a 

pilot), but can reach full production capacity over time. In fact, in many cases a larger volume spread over 

multiple clients proves a more stable business.  
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In general a high initial material price (feedstock price) or an energy intensive manufacturing process 

strengthen the business case for recycling.  

 

User 

For the user, the chemical being a process chemical not ending up in the end product implies that the 

model cannot relate to feedstock chemicals and are mostly applied in relevant yet non-core activities. 

Because of this, volumes may be relatively small, but not too small not to be of any significant absolute 

value.  

When selecting a suitable material, the user needs to have a proper understanding of the production 

process and possibilities for recovery, i.e. at least understanding of the exact composition of the material 

after separation. It requires a good insight of and flexible view on one’s current processes to define the 

best way to seperate the material in its most pure (non-contaminated or diluted) form. A first impression of 

the technical possibilities for further processing for reuse, including at least the specifications for the 

material to be reused in one’s own plant, is mandatory. 

2.8.3 Step 3 – Partnering 

 

 
 

Finding a partner is the next step in concretising the Take Back Chemicals case. With a partner, 

assumptions made in the previous step can be checked, and further ideation and development is 

enhanced by the collaborative approach. The company initiating the idea now for the first time comes out 

with the idea, while approaching its (potential) client or supplier. Doing so requires certain commitment – 

at least a project definition and resources, being a team and time. The step is completed when the same 

is reached at the other side of the table: when your partner shows the same commitment. This mutual 

commitment fosters the trust needed to let collaboration florish. In this step, the success factor Trust & 

Commitment [0] is checked and secured. 

 

Manufacturer 

The project team from the manufacturer’s side is usually led by the sales department, potentially in line 

with the sustainability/HSE department. Core team members should furthermore at least cover production 

and quality assurance.  

Finding a partner often goes through the sales team, tapping from either existing or new relations. The 

best partner is an existing user with whom a pilot can be executed and further roll-out has the best 

perspective. This is a company with a use representative for the market (i.e. implying that the found 

solution can be repeated), with an open mind towards innovation (i.e. showing a collaborative attitude), 

and, if applicable, with the right position in the ‘pecking order’ (to ease further roll-out after success). Also 

bare in mind that the partner should either know its process very well, or be open for extensive 

collaboration and information sharing about it. 
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User 

The project team from the user’s side is usually led by production or the sustainability/HSE department. 

Core team members should furthermore at least cover purchasing/sourcing and quality assurance.  

Finding a partner often goes through the purchasing/sourcing team, tapping from either existing or new 

relations. Same as for the manufacturer, the user should be looking for a partner willing to launch a pilot. 

In the case of a single supplier the partner is often obvious. But do notice that relations which are not a 

supplier at the moment, or which are suppliers of auxiliary products (but also used in the process), could 

very well be an option as well. The best partner is the one that can provide a stable solution for a long 

term. This is a company with a stable economic position, with an open mind towards innovation (i.e. 

showing a collaborative attitude), and as close to the plant as possible (to lower transport costs, an 

important factor as transport can increase). 

 

In this stage, first assumptions on technical and economic feasibility are checked. Not in detail (as that is 

the next step), but on a high level of shown mutual interest in pursuing the project. This stage does not yet 

include the full calculations for a business case, but it does include the strategic motives (drivers) of all 

partners involved.  

2.8.4 Step 4 – Detailing 
 

 
 

Keeping secured the drivers and success factors as identified in the previous steps, now is the time for 

detailing and checking the main points of attention. The following seven steps come in generally this 

order, but may involve several iterations.  

 

1. Defining technological solutions;  

2. Exploration of economic gains; 

3. Defining ecological gains;  

4. Defining legal framework;  

5. Defining economic model;  

6. Exploration administrative consequences;  

7. Business case. 

This section is no longer divided in a manufacturer and a user section as the project teams of the 

companies involved should now function as one.  
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Defining technological solutions 

A first step in the detailing phase is to come to a conceptual technical solution. This is of high importance 

as a first step, because this largely defines the treatment costs and narrows down options for the optimal 

location of treatment – potentially having consequences for legal framework and economic model.  

A Take Back Chemicals case involves innovation on many levels (economic, organizational, legal and 

technical). To avoid the project from drowning in too many new factors, it is advised to seek technological 

solutions that are as proven as possible.  

One way in doing so is to seek for solutions that are close to the current operations of either the user or 

the manufacturer. Utilizing their knowledge of current processes, innovation can be eased. Also, this may 

lead to the utilization of existing assets, lowering the capital costs of the project.  

The definition of technical solutions tends to involve quite some testing, mainly on the purity and 

reusability of the material by the manufacturer and/or the user.  

 

Exploration of economic gains 

In a second step a first glance of economic gains is defined. It is intertwined with the previous step though, 

as economics is often a main criterion in the selection of technical solutions.  

Economic gains at this point are defined for the project as a whole, meaning the product of all costs, 

avoided costs and added value – the definition of company profits follows from the business case at the 

end of the detailing. The lack of prospected economic gains at this stage usually leads to termination of 

the project.  

 

Defining ecological gains 

The definition of ecological gains can be run simultaneously with the previous step, i.e. right after the 

definition of the technological solution, but often follows after a go/no-go closing the previous step. The 

ecological gains are defined from a life cycle perspective (life cycle assessment, LCA), allowing to include 

all impact over the value chain. This step is important to back specific drivers (e.g. the lowering of 

environmental impact).  

 

Defining legal framework 

Legal certainty is a major requirement for companies to make a move. And uncertainty can be high as 

legally many things change. Intercompany relations change, but also the way material is perceived, and 

the applicability of law hereon. In a (ideal) Take Back Chemicals situation, no waste is created, and all 

material is handled under REACH and CLP/GHS. This raises the question for example whether the waste 

framework directive applies or not. And if not, how to deal with REACH and CLP/GHS. Also, applying a 

Take Back Chemicals model implies changing from product to service, which raises new questions on 

liability. See also section [2.6.4].  

In this stage, the legal architecture is defined. Main questions relate to the ownership (who is the owner of 

the material?) and the shift of ownership and liabilities (is there a shift of ownership of the material?). This 

forms a basis for not only the applicable legislation, but also for the economic model, the next step.  

 

Defining economic model 

After having defined the technological solution, the gross economic potential and having defined the 

applicable legal framework, it is now time to define the exact roles and actions. If the case involves a shift 

from product to service – as an indeal Take Back Chemical case does - the result of this service should be 

carefully defined. And so should the compensation. For example, one could change from €/ton solvent 

(solvent as product), to €/cleaned item (cleaning of items as service) or €/m² steel surface (cleaning of 

surface as service). In this economic model, the total costs, investments and wins for each party involved 

should be made clear, and a ‘fair’ distribution should be created to redistribute these so that all parties 

involved have an economic interest high enough to procede. For example, it may turn out that one partner 

has to do major investments for a regeneration unit, while the other partner gets the gains of avoiding 
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waste treatment costs. A ‘fair’ redistribution shares some of these gains with the other partner to make the 

investment possible.  

At this stage the actors are defined, i.e. manufacturer/supplier and user, but potentially also a waste 

treatment service provider, an equipment provider, distributors and consultancies. Actions include the new 

value-based service, but may for example also include a new definition of use; each actor will have its own 

actions. 

Though the contractual phase usually comes after the pilot, it is wise to also already think about the 

consequences of failure of the other party involved. For example, how quickly can the party be replaced, 

i.e. can the same construction be set-up with another party? Or can the ‘old system’ remain as a back-up? 

 

Exploration administrative consequences 

Business administration may impact the business case of the project. When the economic model is 

roughly outlined, impact on administration as outlined in section 2.6.5 can be executed, to serve as input 

for the next step.   

 

Business Case 

With the questions raised in the previous steps answered, the team is ready to define the business case. 

Note that the project itself has its business case, but each company involved may hold its own business 

case attached to the project. All these business cases should be sound for the project to be able to 

continue.  

The business case of the project should at least include the following elements: 

 Value proposition (the newly defined service and use); 

 Actors & Actions; 

 Legal definitions; 

 Revenues (including avoided costs), costs and investments; 

 Financial view (e.g. Cash flow, Net Present Value, pay-back time). 

 

The definition of the used chemical and the (newly found technical solutions for the) production or 

regeneration/recovery hereof are subject to the parameters mentioned in the above, and in itself should 

not be leading. In fact, the final contractual agreement could even not mention these, as it is the result of 

the service which is leading.   

The main outcome of this preliminary business case is the go/no-go for further investment, being a pilot.  
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3 Metastudie: aanbevelingen voor (semi-) overheden 
In dit deel van het rapport worden op basis van de relevante bevindingen op basis van de cases in het 

Take Back Chemicals project de aanbevelingen voor (semi-) overheden in Nederland gepresenteerd. 

Deze bevindingen haken in op de bevindingen (aandachtspunten) voor bedrijven zoals beschreven in de 

‘Guidance’ (Handleiding).  

3.1 Rol van (semi)publieke organisaties 
De rol van de (semi)publieke actoren is cruciaal bij de opstart en de implementatie van initiatieven zoals 

het nieuwe business concept “Take Back Chemicals” binnen het bestaande economische weefsel. Het 

vervullen van verschillende rollen door de (semi)publieke actoren is erop gericht om een maatschappelijke 

transitie van een lineaire naar een circulaire economie te stimuleren. Hierbij is het concept ‘Take Back 

Chemicals’ één van de middelen is om deze transitie te helpen realiseren en concretiseren. De rol van de 

(semi)publieke actoren kan bestaan uit een ‘reactieve’ ondersteuning, zijnde het opvolgen van de 

veranderingen van het economisch weefsel op basis van monitoringsprogramma’s en het informeren over 

circulaire initiatieven etc. Eveneens kan de (semi)overheid ‘proactief’ ondersteunen: het vervullen van een 

duidelijke regierol waarbij de gewenste gedragsverandering binnen het economisch weefsel wordt 

gestimuleerd door financiële ondersteuning, door het harmoniseren en verduidelijken van de interpretatie 

van wettelijke kaders [14] etc.. Ondernemers moeten kunnen rekenen op consistent regionaal, nationaal 

en internationaal beleid dat een duidelijke ambitie uitspreekt. (Semi)publieke actoren kunnen hierin de 

volgende houdingen aannemen: 

 Sturend optreden is nodig om onaanvaardbare risico’s te mitigeren. Hierbij kan gedacht worden aan 

het harmoniseren van de interpretatie van de Europese kaderrichtlijn afval voor het creëren van een 

‘level playing’ field, waardoor bijvoorbeeld een ‘einde afvalverklaring’ voor een bepaalde 

materiaalstroom in één lidstaat eveneens van toepassing is in een andere lidstaat.   

 Stimulerend optreden is nodig om gewenste richtingen in te slaan. Het beschikbaar stellen van o.a. 

financiële ondersteuning om een nieuwe samenwerking in ketens te bevorderen is een mogelijke 

stimulerende maatregel. Financiële ondersteuning voor circulaire initiatieven wordt bijvoorbeeld in de 

omringende landen (onder andere Duitsland, UK, België, Frankrijk, Oostenrijk) ingezet [6,15,18,19,21].  

 Faciliteren is nodig om de juiste voorwaarden te scheppen: een lange termijn visie voor bijvoorbeeld 

het stimuleren van een innovatief klimaat gericht op vraagstukken die betrekking hebben op circulaire 

economische vraagstukken via het verzorgen van specifieke communicatie, het opzetten en 

onderhouden van een goede kennisbasis (bijv. platforms tussen onderzoek/onderwijs, overheden en 

ondernemingen) en goede logistieke voorzieningen.  

 Monitoren is nodig om responsief te kunnen zijn en weinig effectief beleid te wijzigen of te schrappen.  

 

Om een transitie naar een circulaire economie te realiseren is een integrale benadering nodig, tussen 

(semi)publieke spelers onderling, maar ook tussen deze, het onderwijs en het bedrijfsleven. Van belang is 

dat de verschillende partijen voorbij hun eigen grenzen kijken en samenwerking tussen verschillende 

sectoren, tussen verschillende overheden en departementen en tussen verschillende onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen wordt opgepakt. De nationale en lokale overheid kunnen helpen door duidelijke en 

transparante (wettelijke) kaders aan te reiken en door specifieke kennis en infrastructuur te ontwikkelen 

om circulaire business te stimuleren. Eveneens kunnen deze overheden stimuleren door circulaire 

producten te ondersteunen via aankoopbeleid. Dat vereist wel een duidelijke lange termijn ambitie van de 

verschillende bestuurlijke organen. Nederland kan hierbij aansluiten bij de ontwikkeling binnen de 

Europese Unie die gericht is op de concretisering en implementatie van de circulaire economie [7].  

In september 2016 heeft Nederland op nationaal niveau het ‘Rijksbreed programma circulaire economie’ 

gepresenteerd, waarin doelstellingen en maatregelen worden gepresenteerd om de circulaire economie in 

Nederland te stimuleren [8]. Hierin wordt aangegeven te werken met een vijftal instrumenten, zijnde: 
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 Stimulerende wet- en regelgeving; 

 Slimme marktprikkels; 

 Financiering; 

 Kennis en innovatie; 

 Internationale samenwerking. 

 

Op regionaal niveau gebeurt eveneens veel om de circulaire economie te stimuleren en te faciliteren, 

zoals in de haven en industrieclusters Zeeland (Smart Delta Resources), Rotterdam (Regions for 

Resource), Amsterdam (Circulaire Grondstoffen Hub), Limburg (Silver) en de Energie- en 

Grondstoffenfabriek vanuit de waterschappen. Verschillende instrumenten worden hiervoor ingezet, zoals 

financiële stimuleringsregelingen voor uitvoeren van projecten, “living lab” omgevingen waar 

demonstratieprojecten kunnen worden ontwikkeld, aanleg van infrastructuur voor het stimuleren van een 

industriële symbiose binnen industriële clusters, etc.  

Op Europese/mondiale schaal zijn ook veel private initiatieven van bedrijven die duurzaamheid in de vorm 

van efficiënt grondstoffen- en energiegebruik centraal stellen. Die initiatieven verdienen waardering en 

Nederlandse overheden kunnen in samenspraak met andere landen/regio’s een rol spelen door te 

verduidelijken wat duurzaam en veilig efficiënt grondstoffen- en energiegebruik is, en bijdragen aan het 

stimuleren van markten voor de hieruit voortkomende producten (het genoemde vijfde instrument uit het 

Rijksbreed programma Circulaire Economie: internationale samenwerking). Een voorbeeld van een 

dergelijk samenwerkingsinitiatief tussen Europese overheden is de Green Deal North Sea Resource 

Roundabout. 

 

3.2 Te nemen initiatieven  
In onderstaande volgen de aanbevolen initiatieven, gebaseerd op de algemene bevindingen uit deze 

studie. Ter aanvulling op deze Nederlandse studie is tevens naar studies in Duitsland [15], België [5], 

Frankrijk [18,20] en UK [21] gekeken. In de volgende sectie worden de specifieke behoeften van het 

bedrijfsleven, zoals weergegeven bij de Aandachtspunten (Points of Attention) in de Handleiding, in 

verband gebracht met deze initiatieven. 

3.2.1 Creëren van bewustwording  
Verderzetting van de bewust- en bekendmaking van het concept binnen de Nederlandse industrie. Hierbij 

wordt gedacht aan onder andere: 

 Beschikbaar stellen van informatie; 

 Deelname aan (internationale) evenementen; 

 Zichtbaar maken van pilot/demonstratieprojecten. 

In deze haalbaarheidsstudie ‘Take Back Chemicals’ is een step-by-step handleiding ontwikkeld welke een 

eerste screening bevat voor toepassing van het concept. Deze handleiding kan via een neutraal platform 

(webbased) publiekelijk beschikbaar gesteld worden, om zo een verdere bewustmaking over het concept 

en de daaraan gekoppelde voordelen binnen de relevante sectoren ((petro)chemie, textiel, voeding, 

farmaceutica, afvalverwerking, cosmetica, electronica, etc.) te creëren.  

 

Hieraan gekoppeld wordt gedacht aan het opstellen van een lijst met ‘goede voorbeelden’ en deze 

beschikbaar te stellen aan belanghebbenden als inspiratie. De handleiding bevat eerste voorbeelden 

die in een dergelijke lijst opgenomen kunnen worden. De meest geschikte platformen hiertoe dienen 

bepaald te worden in nauw overleg met de verschillende publieke instanties. 
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Daarnaast wordt gedacht aan het opzetten van een disseminatieprogramma met de daarbij horende 

Nederlandse, nationale en internationale websites, zoals: 

 www.chemikalienleasing.de 

 www.plan-c.eu/en/belgian-cases/case-detail/take-back-chemicals  

 www.chemicalleasing.com 

 

De aanbeveling is een Nederlandse website op te starten en deze aan te laten sluiten aan de andere 

websites. Deze nationale en internationale websites bevatten informatie over het concept Chemical 

Leasing - waarop Take Back Chemicals is geïnspireerd - pilot projecten en andere algemene informatie. 

Op de website www.chemicalleasing.com wordt een toelichting gegeven bij de duurzaamheidscriteria 

vooropgesteld door UNIDO voor Chemical Leasing om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en wordt 

het concept Chemical Leasing als een beleidsinstrument besproken.  

Mogelijk gekoppeld aan deze website kan tevens worden gedacht aan het opzetten van een data- en 

kennisinfrastructuur, waarbij door (semi) publieke organisaties een coördinerende rol vervuld kan worden. 

Zo is in UK een infrastructuur rond data en kennis ontwikkeld voor het ondersteunen en opschalen van 

innovatieve product-dienst combinaties via NISP [21]. 

 

3.2.2 Tonen van betrokkenheid 

De haalbaarheid van het Take Back Chemicals concept werd gedemonstreerd binnen deze 

haalbaarheidsstudie. De aanbeveling is verdere uitvoering van ‘dry runs’ van het concept te stimuleren, 

ofwel het faciliteren van verdere pilot/demonstratieprojecten.  

Het begeleiden van bedrijven in hun transitie naar een diensteneconomie gericht op duurzame 

ontwikkeling wordt in verschillende omringende landen structureel opgepakt. Zo worden in Frankrijk [20] 

MKB bedrijven begeleid gebruik makend van een methodiek ontwikkeld door CIRIDD (Centre International 

de Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable) en het INSPIRE [18]. In Vlaanderen 

begeleidt Catalisti in nauw overleg met Plan C [17,19] dit type van initiatieven.  

 

Een dergelijke structurele aanpak is aan te bevelen. In de genoemde omringende landen zijn 

onafhankelijke organisaties verantwoordelijke voor deze begeleiding (bv. CIRIDD in Frankrijk of Catalisti in 

Vlaanderen) waardoor de oriëntatie-, plannings- en uitvoeringsfase kan worden gestandaardiseerd en kan 

worden gekoppeld aan de nationale doelen voor het versterken van het industrieel weefsel.  

3.2.3 Scheppen van juridische zekerheid 

Juridische zekerheid is van fundamenteel belang voor bedrijven om stappen te zetten. De onzekerheid 

voor bedrijven kan toenemen wanneer zij overstappen naar een Take Back Chemicals situatie, omdat de 

intercompany relatie verandert, maar ook de manier waarop materiaal wordt gepercipieerd en daarmee de 

van toepassing zijnde wettelijke kaders. Met name dit laatste – de vraag ‘afval of niet’ – is een relevante 

voor overheden om op te pakken.  

 

In algemene zin wordt een meedenkende houding van de publieke organisaties aanbevolen op zaken die 

bij dergelijke initiatieven boven komen drijven en die vallen onder de verschillende koepels van 

bestuursrecht, strafrecht (milieurecht), publieksrecht en de mededingingswet. Daarbij is het zaak om de 

voorbeelden en leringen die hieruit kunnen worden getrokken – hetgeen niet altijd om jurisprudentie hoeft 

te gaan – vast te leggen en te verspreiden.  

 

De Nederlandse overheid doet al veel. Bijvoorbeeld loopt tot 2020 het programma Ruimte in Regels. 

Hierin zoekt de overheid samen met ondernemers naar meer ruimte in de wet- en regelgeving om 

duurzame innovaties te bevorderen. Een ander voorbeeld in internationale context is de eerder genoemde 
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Green Deal North Sea Resource Roundabout, waarin eveneens de wet- en regelgeving gebonden 

vraagstukken centraal staan. 

  

Verdere verduidelijking van de toepassing van concepten ‘afvalstof’, ‘bijproduct’ en ‘einde-afval’ is 

noodzakelijk. Het beter benutten van de mogelijkheden om secundaire grondstoffen van het predicaat 

‘afval’ te ontdoen, heeft in 2015 geleid tot twee ministeriële regelingen. Voor alle andere producten en 

toepassingen is men aangewezen op casus-specifieke trajecten, waarbij uitspraken en daarmee juridische 

zekerheid op voorhand onzeker zijn.  

 

Twee routes zijn voorzien: helderheid rond de bestaande ‘einde-afval’ en ‘bijproduct’ status zoals 

gedefinieerd in de kaderrichtlijn afval 2008/98/EC, en ontwikkeling van mogelijkheden rond 

‘afvalvermijding’: materiaal dat in het geheel niet de afvalstatus passeert. Het wettelijk kader dat hieruit 

volgt dient op nationaal en Internationaal (EU of regionaal) niveau afgestemd te zijn om binnenlandse en 

internationale handelsblokkades te voorkomen.  

 

Om zekerheid te verschaffen dat een materiaalstroom een einde-afval status verkrijgt of in het geheel 

geen afval wordt maar product blijft (bijproduct of afvalvermijding) dienen specifieke criteria te worden 

opgesteld in functie van de voorwaarden als gesteld in artikel 5 en 6 van de kaderrichtlijn afval 

2008/98/EC. Dezelfde voorwaarden en criteria kunnen de basis vormen om het concept van 

afvalvermijding invulling te geven. Deze criteria dienen opgesteld te worden in samenwerking met 

inspectie, bevoegd gezag, beleidsautoriteiten en de relevante industriesector. De criteria kunnen worden 

opgenomen in vergunningen om het werk van inspectie en handhaving te vergemakkelijken en te 

voorkomen dat inspectie afhankelijk is van interpretaties. Een zekere mate van vertrouwelijkheid in de 

voorbereiding van de vergunning is noodzakelijk om de betrokken ondernemingen te beschermen (bijv. 

gevoelige informatie over de leveringsketen kan niet openbaar worden gemaakt). Zodra de criteria zijn 

opgesteld en overeengekomen op industrieel sectorniveau dienen deze gedeeld te worden met bevoegd 

gezag van andere lidstaten om begrip en heldere verwachtingen te creëren over bepaalde 

materiaalstromen. Dit is met name relevant voor materiaalstromen die momenteel niet op EU niveau 

worden beschouwd. Nogmaals, de bescherming van vertrouwelijke informatie is cruciaal. Het lanceren 

van pilots/demonstratieprojecten om bovenstaande te toetsen zal resulteren in een beter begrip van de 

toe te passen methode(n) en inzicht in ‘best practices’.  

 

Een andere manier om met afvalvermijding om te gaan in de Nederlandse context is het gebruik van 

‘rechtsoordelen’. Een rechtsoordeel bevat de visie en he oordeel van de Rijksoverheid op een specifieke 

casus. Een enkele case is dit traject van het behalen van een rechtsoordeel in het kader van 

afvalvermijding reeds gestart: het rechtsoordeel beschrijft de casus waarin het Take Back Chemicals 

model wordt gebruikt om aan de condities te voldoen dat een materiaal niet noodzakelijkerwijs de 

afvalfase hoeft te passeren wanneer deze wordt teruggenomen voor opzuivering. De publicatie van 

dergelijke rechtsoordelen kan verdere handvatten bieden en mogelijk meer zekerheid bieden in deze 

kwestie – een fundamenteel belang voor elk ondernemerschap. Dit initiatief dient verder genomen te 

worden: het betrekken van meer overheidsinstanties, en het creëren van een sterker instrument, 

toepasbaar in een meer generieke vorm, zoals opname in het landelijk afvalplan (LAP) of 

materiaalspecifieke in plaats van casusspecifieke regelgeving zoals ministeriële regelingen. Regionale 

(overheids-)organisaties worden geadviseerd zich te informeren over deze ontwikkelingen, en te borgen 

dat zij op de hoogte zijn van de laatste perspectieven wanneer ondernemers circulaire initiatieven wensen 

te starten (bijv. bij vergunningen). 

 

De aanbeveling is een handhavingsoverleg op te richten met vertegenwoordigers van nationaal beleid, de 

bevoegde gezagen en het bedrijfsleven. Op dit overleg kan de strategie rond het stimuleren van een 

‘circulaire economie’ worden vorm gegeven en kunnen geschillen rond vergunningverlening en –toezicht 
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worden geëvalueerd en opgelost. Dit handhavingsoverleg kan helpen de volgende aspecten te 

verbeteren:  

a) duidelijkheid en harmonisatie van de wettelijke kaders,  

b) open communicatie tussen de vergunningverlener, het toezicht en het bedrijfsleven en  

c) transparantie in de keten van materiaalstromen.  

3.2.4 Uitvoering en Opschaling 
Opvolging bij de verdere uitvoering en opschaling van de meest belovende casussen als gevonden in 

deze studie is noodzakelijk om de informatie met betrekking tot implementatie van dit nieuwe concept ten 

volle te illustreren. Naast de implementatie van de meest belovende casussen van deze studie, dient 

bovendien een volgende stap te worden gezet in de verdere doorvoering van het concept naar hun brede 

klantenpotentieel in de EU.  

Deze verdere verdieping heeft ook effect op de bewustwording, omdat dergelijke voorbeelden enerzijds 

zorgen voor een versterking van (MKB-)bedrijven en bewustmaking van andere partijen over kansen die 

dit creëert. De gecreëerde voorbeelden kunnen ook geïntegreerd worden in de publiek beschikbare step 

by step handleiding wat tot een continue versterking van de disseminatie zal leiden. 

 

Het ondersteunen van het bedrijfsleven bij de implementatie van die nieuwe business model is aan te 

bevelen waarbij het mogelijk is om een set van verschillende beleidsinstrumenten in te zetten. Deze 

beleidsinstrumenten kunnen bestaan uit: 

 Het beschikbaar stellen van financiële instrumenten vergelijkbaar met SDE+, dat een breed scala aan 

CO2 emissie reductie maatregelen insluit.  

 Het stroomlijnen van de innovatiebudgetten voor de uitvoering en de opschaling van haalbare business 

cases gericht op de vergroening van het economisch weefsel. Deze vergroening kan worden vertaald 

in: 

 Het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de impact van menselijke 

activiteiten op de gezondheid en veiligheid van de maatschappij;  

 Het transformeren en verwaarden van afval, waarbij gestreefd wordt naar een transitie van een 

verspillende economie naar een economie van grondstofhergebruik; 

 Eco-design en duurzame productie, met het oog op het verbeteren van de milieuprestaties van 

producten en processen, van het ontwerpfase en het ontwikkelen van een innovatief 

dienstenaanbod. 

 Het verlagen van de fiscale druk voor bedrijven die concrete doelen realiseren op het gebied van 

‘vergroening’.  

 Dit kan worden gerealiseerd bij het invoeren van een “Groene Box” [16] waarbij een stapsgewijze 

verlaging van het winstbelastingtarief voor bedrijven wordt geboden. Hoe meer doelen gehaald 

worden, hoe meer korting er gegeven wordt, uiteraard tot een vooraf bepaald maximum. De doelen 

kunnen periodiek worden aangescherpt. Door aan te haken bij bestaande CO2-quota, regelingen, 

certificaten en labels, blijft de regeling meetbaar en uitvoerbaar. De belastingbijdrage van de 

kwalificerende bedrijven is lager, maar in ruil daarvoor dragen zij bij aan een duurzame 

maatschappij. 

De “Groene Box” kan worden aangevuld en gecombineerd met additionele maatregelen, zoals een 

teruggaaf in de loonbelasting (als onder het huidige WBSO-regime), versoepelde kostenaftrek, 

afschaffing BTW rapportage verplichtingen voor grensoverschrijdend transport van chemicaliën die 

binnen een ‘lease-sale’ concept worden verhandeld. 
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3.2.5 Evaluatie 

Bovenstaande cyclus (I, II, III, IV) vraagt een frequentie evaluatie, welke enerzijds inzichten geeft in nood 

tot bijsturing en anderzijds inzichten creëert in de groei van de succesvolle implementatie van het Take 

Back Chemicals concept.  

 

3.3 Samenhang initiatieven en behoeften 
Onderstaande geeft de samenhang weer tussen in voorgaande (deels) beschreven aanbevolen acties en 

de bevonden behoeften (aandachtspunten. ‘points of attention’) voor bedrijven zoals beschreven in de 

‘Guidance’ (Handleiding).  

3.3.1 Onwetendheid 
Een eerste aandachtspunt zoals aangegeven in de Handleiding is onwetendheid. Onwetendheid van 

enerzijds het concept en anderzijds van de toepassingsmogelijkheden/-wijzen van een dergelijke radicale 

verandering in de eigen organisatie en in de organisatie van de producent of het gebruik van de specifieke 

chemicaliën waarop het nieuwe concept toepasbaar is. Om onwetendheid over de implementatie van het 

concept weg te nemen worden kunnen acties door de (semi) publieke organisaties worden georganiseerd  

zoals aangegeven in de vorige sectie bij Bewustwording (3.2.1) en Betrokkenheid (3.2.2).  

3.3.2 Oplijnen van de organisatie 
Het oplijnen van de organisatie wanneer betrokken of geïnteresseerd in een Take Back Chemicals project 

heeft enerzijds met mentaliteitswijziging en bewustwording te maken. Anderzijds zal door de verandering 

van verkoop/aankoop van product naar dienst een andere aansturing van de organisatie worden gevraagd 

(doelstellingen voor personeel/afdelingen, prestatiemeting etc.). Door middel van acties als genoemd in 

sectie 3.2 kan de overheid bedrijven helpen bij het doorvoeren van dergelijke (radicale) veranderingen.  

3.3.3 Opschaling 

Het aandachtspunt van ‘opschaling’ haakt in op twee plaatsen. Enerzijds betreft dit de groei binnen een 

organisatie, en anderzijds betreft dit de internationale groei.  

Voor het eerste aspect wordt aanbevolen om, in lijn met de aanbevelingen genoemd in sectie 3.2.4, de 

demonstratieprojecten op te volgen tijdens de uitvoering en opschaling, om zo lering te kunnen trekken en 

te dissemineren. Wat betreft de internationale groei van het concept binnen organisaties (die zelf veelal 

reeds internationaal opereren) zijn vooral de aanbevelingen genoemd bij Juridische zekerheid (sectie 

3.3.4) van toepassing. 

3.3.4 Juridische zekerheid 

Het is aan te bevelen dat harmonisatie wordt nagestreefd tussen de verschillende koepels van 

bestuursrecht, strafrecht (milieurecht), publieksrecht en de mededingingswet enerzijds en een interpretatie 

van deze wettelijke kaders door de verschillende instanties (wetgevende en handhavende) anderzijds. 

Daarbij is het zaak om de voorbeelden en leringen die hieruit kunnen worden getrokken – hetgeen niet 

altijd om jurisprudentie hoeft te gaan – vast te leggen en te verspreiden. Om deze harmonisatie tussen de 

verschillende wettelijke kaders en tussen de verschillende bevoegde gezagen te bewerkstelligen, is 

aanbevolen een handhavingsoverleg te creëren met vertegenwoordigers van beleid, de bevoegde 

gezagen en het bedrijfsleven (zie sectie 3.2.1). Daarnaast kan een ‘commissie van wijzen’ worden 

opgericht die voor moeilijke knelpunten oplossingen formuleert en die als ondersteuning van het 

handhavingsoverleg dient te worden beschouwd. Een evaluatie van de noodzaak en de effectiviteit van 

deze ‘commissie van wijzen’ dient periodiek te worden opgenomen (bijvoorbeeld na 3 jaar). 

  



P r o j e c t g e r e l a t e e r d  
 

26 april 2017 TAKE BACK CHEMICALS I&B9Y3759R003F1.0 33  

 

3.3.5 Fiscaliteit 

Het fiscaal kader vormt een aandachtspunt voor bedrijven in eerste instantie puur omdat bij implementatie 

van Take Back Chemicals de bedrijfssituatie verandert. Het fiscaal kader hoeft hierbij geen belemmeringen 

of extra kosten met zich mee te brengen. Zoals aangegeven in sectie3.2.4 zijn verschillende fiscale 

mogelijkheden beschikbaar die het toepassen en opschalen van een ‘lease-sale’ model kunnen stimuleren. 
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2 ANNEX: METHODOLOGIE ECOLOGISCH VRAAGSTUK 
Voor het analyseren van de ecologische impact wordt gekeken naar de verschillende manieren om het 

risico op impact op mens en milieu te voorkomen. Een LCA (Life Cycle Assessment) is hier een belangrijk 

onderdeel van. Een LCA kijkt echter enkel naar de impact die in elk geval, bij reguliere productie, op het 

milieu wordt gemaakt. Het risico dat wordt gelopen wanneer er is mis zou gaan wordt hierin niet 

opgenomen. Daarom wordt in deze studie breder gekeken naar factoren die risico-beperkend zijn. In deze 

annex volgt eerst een sectie over LCA, gevolgd door een sectie over risico-beperkende factoren.  

2.1 Algemeen LCA  
De vraag naar een LCA komt voort uit de behoefte een holistische aanpak te hanteren daar waar het op 

milieu-implicaties van proceswijzigingen aankomt. Een LCA is een ketenanalyse, wat wil zeggen dat het 

meerdere processen in een keten in beschouwing neemt. Het berekent daarom niet alleen de impact van 

de directe veranderingen in het te veranderen proces, maar ook impact van processen die wijzigen als 

gevolg van de veranderingen in het proces.  

In een LCA wordt een Functionele Eenheid gedefinieerd, normaliter is dit het product van het hoofdproces 

dat belicht wordt (bijvoorbeeld de productie van 1 ton chloor). De functionele eenheid maakt het mogelijk 

alle impact van de gehele keten tot hetzelfde punt te relativeren, en maakt het bovendien mogelijk inzicht 

te krijgen in de impact van schaalwijzigingen in het hoofdproces.  

2.1.1 Scope  

Als eerste stap in de LCA dient de scope bepaald te worden, of in LCA-termen: er wordt een Life Cycle 

Inventory opgesteld, een inventaris van alle processen die in beschouwing genomen worden. Belangrijk 

hierbij is het begrip van delta-LCA, het type LCA-studie dat hier van toepassing is. Deze studie focust op 

de verandering tussen twee processen (huidig vs. beoogde situatie). Daarmee wordt de impact van 

processen die niet zullen wijzigen buiten beschouwing gehouden – en ontstaat een werkbaar en duidelijk 

vergelijkbaar proces. In de Life Cycle Inventory komen de processen die onder invloed van de Take Back 

Chemicals-situatie bij de bedrijven waar de case zich afspeelt zullen wijzigen, maar ook alle daaraan 

gerelateerde winnings-, productie-, en verwerkingsprocessen: de delta-LCA kijkt immers naar de impact 

van de gehele keten.  

2.1.2 Allocatie  
Een belangrijk begrip in de LCA is ‘allocatie’. Omdat een proces vaak meerdere producten heeft dient een 

keuze te worden gemaakt welk aandeel van de impact van het proces aan elk van de producten 

toegerekend kan worden. Hiervoor zijn verschillende methoden in gebruik, zoals allocatie naar massa, 

naar energie en naar economische waarde. De laatste maakt onderscheid tussen hoofdproducten en 

reststromen en houdt van de drie opties het meest rekening met menselijk gedrag. De gebruikte 

methodiek in deze studie doet aan allocatie op basis van economische waarde. Een voorbeeld. Uit 100kg 

aardolie wordt 1kg solvent gemaakt, maar ook brandstoffen en vele andere chemicaliën. Allocatie op 

basis van massa veronderstelt dat 1% van de impact van de winning en verwerking van aardolie aan de 

productie van het solvent toegeschreven kan worden. Allocatie op basis van economische waarde kijkt 

naar het belang van de eindproducten. Het solvent wordt bijvoorbeeld geproduceerd uit een reststroom 

van de zuivering van aardolie voor productie van brandstoffen. Omdat brandstoffen in dit voorbeeld een 

veel groter belang hebben dan het solvent, wordt bijvoorbeeld slechts 0,01% van de impact van de 

winning en verwerking van aardolie aan de productie van het solvent toegeschreven.  

2.1.3 Software & Data  

Voor het maken van een LCA zijn diverse software programma’s beschikbaar. De software berekent een 

uiteindelijke impact door ingevoerde processen te linken aan eigen data of een database. De voor deze 

studie gebruikte software is CMLCA v5.2, Chain Management by Life Cycle Assessment, ontwikkeld door 

het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) aan de Universiteit Leiden. De keuze voor dit 
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pakket is gemaakt op basis van het feit dat deze software open-source is, en daarmee geen speculatie 

laat over de berekeningen van de uitkomsten. De gegevens gebruikt in deze studie zijn afkomstig van de 

deelnemende bedrijven en van de EcoInvent v2.23 database, opgesteld door het EcoInvent Centre in 

Zwitserland. CMLCA en EcoInvent Centre worden door het JRC (Joint Research Centre) van de Europese 

Commissie geadviseerd als database en software ontwikkelaars.
4
 

2.1.4 Impact Categorieën  
De impact van een proces op het milieu kan op verschillende manieren in kaart worden gebracht. 

Allereerst is het niveau van impact-categorieën van belang: de keuze tussen midpoint en end-point impact 

categorieën. Midpoint categorieën zijn meetbare effecten die invloed hebben op het milieu, zoals 

klimaatverandering door CO2-eq uitstoot of verzuring door SO2-eq uitstoot. Midpoint geeft echter weinig 

indicatie over het belang van deze impact. End-point categorieën doen dit wel, en worden uitgedrukt in 

functie van bijvoorbeeld menselijke gezondheid, ecosysteemdiversiteit en grondstofbeschikbaarheid. De 

toekenning van effect of impact van end-point categorieën is hiermee veel abstracter dan de concrete, 

meetbare of berekenbare midpoint categorieën. Vaak wordt bij end-point gewerkt met puntensystemen: 

een parameter kan bijvoorbeeld zijn ‘kwaliteit van ecosysteem’, met subcategorie ‘zoetwater toxiciteit’, 

waarop een aantal punten gescoord kan worden. Binnen het gebruik van eenzelfde ‘familie impact 

categorieën’ kunnen processen hierdoor worden vergeleken en gescoord; vergelijking met andere 

families/methodieken is door de specifieke en abstracte toekenning van waarde vaak lastig.  

Vanwege de meetbaarheid (en daarmee de vergelijkbaarheid) van mid-point categorieën is besloten de 

resultaten van de LCA te presenteren op dit niveau, waarbij het belang van de resultaten per case wordt 

geëvalueerd.  

 

2.1.5 Geselecteerde Impact Categorieën  

De studie Take Back Chemicals kijkt in eerste instantie naar de optimalisatie van grondstof- en 

energiegebruik; de gedachte is dat de innovatiedruk voortkomend uit een Take Back Chemicals-

constructie aanzet tot verlaagd grondstoffen- en energiegebruik, maar dit wel onder voorwaarde van 

verlaagde algehele milieu-impact. Een verbeterede milieuprestatie is daarmee een veronderstelde 

consequentie van het toepassen van Take Back Chemicals. Op basis van de in het ILCD Handbook (Joint 

Research Centre, European Commission, 2011) genoemde categorieën werden een 10-tal impact 

categorieën geselecteerd voor gebruik in deze studie. Om een overzichtelijke en sprekende rapportage 

mogelijk te maken zijn de ‘impact categories’ vertaald naar drie hoofdcategorieën, nl. ‘materialen’, ‘water’ 

en ‘energie’. In voorliggende rapportage zijn de resultaten van deze drie hoofdcategorieën per case 

weergegeven. Daar waar andere categorieën opmerkelijke en relevante resultaten geven (bijv. toxiciteit) 

zijn deze eveneens meegenomen.  

2.1.6 Weging Impact Categorieën & Interpretatie 

De afweging welke categorie zwaarder weegt dan een andere in het totale milieubeeld is niet vast te 

stellen. Dit wil zeggen dat bij een resultatenprofiel met wisselend verbeteringen en achteruitgang geen 

heilige graal bestaat die aangeeft of nu een algeheel verbeterde situatie wordt bereikt. Per case zal 

moeten worden bekeken of de geschetste nieuwe situatie een voortuitgang teweeg brengt. De LCA geeft 

dan ook geen hard antwoord of iets goed of fout is, maar geeft inzicht en data welke geïnterpreteerd 

dienen te worden. De relatie met de andere bedrijfsprocessen en verwante impact is daarin relevant. 

Daarbij dienen andere factoren, zoals besproken in sectie ‘Risico-beperkende factoren’, in het totaal 

ecologisch beeld meegenomen te worden.  

                                                      
4
 Joint Research Centre – Institute for Environment and Sustainability - European 

Commission, ILCD Handbook: Recommendations for Life Cycle Assessment in the 
European Context, 2011, Publication office of the European Commission, Luxembourg 
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2.2 Risico-beperkende factoren 

2.2.1 SVHC: REACH ANNEX XIV 
In annex XIV van REACH (voor nadere informatie over REACH zie annex  4) staan de stoffen die betiteld 

zijn als substance of very high concern (SVHC). Deze stoffen worden op EU niveau uit gefaseerd, wat wil 

zeggen dat productie, import en gebruik na een vastgestelde datum niet meer mogelijk is tenzij dit wordt 

geautoriseerd. Een autorisatie is altijd tijdelijk. 

Op deze manier beperkt de EU het risico dat bepaalde zeer gevaarlijke stoffen in het milieu terecht komen 

of dat mensen hieraan worden blootgesteld.  

Blootstelling aan een stof of risico dat een product onbedoeld in het milieu terechtkomt wordt niet in een 

LCA meegenomen; een LCA betreft uitsluitend de impact van feitelijke emissies (en consumptie) zoals 

bedoeld in het bedrijfsproces. Om een volledig beeld te hebben van de beperking van risico op mens en 

milieu dienen daarom naast LCA ook andere kaders zoals risico’s aangekaart binnen REACH annex XIV 

meegenomen te worden.  

2.2.2 SEVESO 
Sinds 1 juni 2015 is de Europese Seveso III richtlijn van kracht. Deze richtlijn is in Nederland 

geïmplementeerd in het Besluit Risico's Zware Ongevallen - 2015 (BRZO-2015). 

Doelstelling van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 

stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. In 

Nederland zijn er in 2015 net iets meer dan 400 BRZO bedrijven. 

Bedrijven moeten zelf bepalen of ze Seveso-plichtig zijn. Dit kan worden gedaan aan de hand van 

gevarenclassificatie en bijbehorende drempelwaarden voor de volumes on-site. Stoffen dienen per 

categorie te worden gecumuleerd: het totaal van alle stoffen in een categorie dient te worden getoetst aan 

de drempelwaarde.  

Het risico van een ongeval on-site en daaruit volgende impact doordat een product onbedoeld in het 

milieu terechtkomt wordt niet in een LCA meegenomen; een LCA betreft uitsluitend de impact van 

feitelijke emissies (en consumptie) zoals bedoeld in het bedrijfsproces. Om een volledig beeld te hebben 

van de beperking van risico op mens en milieu dienen daarom naast LCA ook andere kaders zoals 

Seveso meegenomen te worden.  
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3 ANNEX: METHODOLOGIE ECONOMISCH VRAAGSTUK 
 

Het economisch vraagstuk volgt een methodiek waarbij een aantal modules worden benadrukt die 

onderling sterk verweven zijn. Allereerst het verdienmodel, welke centraal staat bij Take Back Chemicals. 

Belangrijk onderdeel hiervan zijn de additionele investeringen (CAPEX) en operationele uitgaven (OPEX), 

welke volgen uit de technische oplossing voor opwerking en hergebruik. Deze kostenfactoren vormen een 

belangrijk deel van de basis van de business case. Een verdeelsleutel op de winsten om de investeringen 

en operationele uitgave te dekken is cruciaal. Ook deze wordt apart uitgelicht.  

3.1 Verdienmodel 
Het verdienmodel van Take Back Chemicals richt zich primair op een model waarbij een 

producent/leverancier wordt betaald voor een dienst in plaats van een product. Het gaat dan om het 

resultaat dat met de gebruikte chemicaliën wordt behaald, in tegenstelling tot het eenvoudigweg verkopen 

van – zoveel mogelijk – volume (liter, m³) of massa (kg, ton). In onderstaande een uiteenzetting van de 

belangrijke elementen die in dit verdienmodel meegenomen dienen te worden.   

 

Waarde van materiaal 

Het materiaal dient een zekere waarde te hebben om hergebruik economisch aantrekkelijk te maken. De 

waarde van het materiaal wordt niet als dusdanig direct doorberekend aan de gebruiker – dat gaat immers 

op basis van resultaat – maar garandeert wel dat het materiaal voor de producent ná gebruik voldoende 

interessant is, zodat terugname en opwerking gegarandeerd kunnen worden. Het is dus niet alleen de 

waarde van virgin materiaal dat van belang is, maar ook de waarde van het materiaal ná gebruik (met 

andere woorden: hoeveel dient te worden besteed om opzuivering mogelijk te maken?). 

 

Volume 

De materiaalsstroom dient een zeker volume te hebben. Bij te kleine volumes zijn de investeringen al snel 

te groot. Bij te grote volumes speelt mee dat dit organisatorisch een issue kan zijn: omdat het Take Back 

Chemicals model dermate anders is dan de huidige praktijk is het de vraag of een dergelijke grote 

overstap (ineens) in te passen is in het bedrijf. Vaak wordt eerst met een middelgroot volume een pilot 

gedraaid.  

 

Meetbaarheid van resultaat 

Bij Take Back Chemicals wordt een verdienmodel op basis van resultaat nagestreefd. Dit resultaat dient 

daarmee wel meetbaar te zijn. De hoogst mogelijke toepassing van het verdienmodel valt daarom samen 

met de hoogst mogelijke meetbaarheid. Bijvoorbeeld: bij een lakinstallatie zal niet worden gewerkt met 

een model van €/m² of €/stuk wanneer de oppervlakten hiervan niet bekend zijn.  

3.2 CAPEX & OPEX 
Het is voor het bepalen van de business case, rekening houdend met een zekere verdeelsleutel (zie 

verderop), van belang dat de totale kosten en opbrengsten in het verdienmodel worden meegenomen. Dit 

betekent meer dan enkel de kosten die direct aan het materiaal of het productieproces  gelieerd kunnen 

worden. Hierbij valt te denken aan vervallen van afvalverwerkingskosten en ook perspectieven naar afzet 

bij andere klanten, i.e. opschaalbaarheid. Het gaat dan ook om kosten en opbrengsten die aan beide 

kanten (producent & gebruiker) worden gemaakt.  

Het bepalen van investeringskosten en operationele kosten (CAPEX & OPEX) van de installaties vraagt 

veel technisch inhoudelijke kennis en wordt dan ook altijd uitgevoerd in nauwe samenwerking met beide 

betrokken partijen. Dit ook vanwege het vinden van optimale benutting van en aansluiting met huidige 

assets, én in het licht van mogelijke optimalisatievoorstellen voor huidige procesvoering. 

De totale additionele CAPEX & OPEX worden bepaald op jaarbasis, rekening houdend met afschrijving op 

een bepaalde afschrijvingstermijn.  
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3.3 Business case 
Bij uitwerking van de business case voor een Take Back Chemicals project dienen verschillende 

invalshoeken in beschouwing te worden genomen. Enerzijds de business case van het project op zich en 

anderzijds de respectievelijke business cases van de betrokken partijen. Deze verschillende business 

cases zijn uiteraard onderling sterk verweven. Schematisch wordt dit weergegeven in de volgende figuren. 

 

 

Figuur 3-1: Eenvoudige business case van een project. Business case wordt als positief beschouwd als opbrengsten > kosten.   

 

Figuur 3-2: Een take back chemicals case kadert altijd binnen (tenminste) twee bedrijven. De kosten om het project mogelijk te 

maken, i.e. de investeringen en operationele kosten, zijn zelden gelijk verdeeld. De verdeling van de kosten is een basis voor de 

verdeling van de opbrengsten, waarbij in acht genomen dient te worden dat de opbrengsten zo worden verdeeld dat elke partij 

tenminste uit de kosten komt.  

 

Voor het slagen van het Take Back Chemicals project zal het essentieel zijn dat de individuele business 

cases van de betrokken partijen zinvol zijn. Zoniet zal het onmogelijk zijn om tot een overeenkomst tussen 

beide partijen te komen. Belangrijk is dat er steeds indachtig wordt gehouden dat de business case van 

de individuele partijen in veel gevallen verder reikt dan de directe input/output van deze partij bij het Take 

Back Chemicals project.   

 

[Een voorbeeld dat dit verder kan duiden is het volgende: partij A dient te investeren in een installatie om 

de Take Back Chemicals case mogelijk te maken. Om deze investering zinvol te maken is een bepaalde 

schaalgrootte nodig, welke groter is dan de behoefte in het Take Back Chemicals project. Partij A zal met 

de installatie dan ook opbrengsten kunnen genereren bij andere klanten. Logischer wijs wordt dan ook 

slechts een bepaald aandeel van de kosten (CAPEX/OPEX) mee in beschouwing genomen in het 

gezamenlijk Take Back Chemicals project en/of worden hiertoe afspraken gemaakt met de andere Partij 
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(bijvoorbeeld hoger aandeel van de installatie in case in te brengen, maar dan groter aandeel van de 

gezamenlijk gecreëerde winsten voor de andere partij). Dit laatste kan bovendien leiden tot 

investeringsperspectieven. ] 

 

Een zinvolle business case van het eigenlijke Take Back Chemicals project betekent nog niet het project 

zal slagen. Zoals hoger gesteld zullen aanvullend ook de individuele business cases van de betrokken 

partijen zinvol dienen te zijn.  

Voor de bepaling van een zinvolle business case dienen een aantal parameters inzichtelijk te zijn, zoals 

CAPEX en OPEX gebonden aan de resp. business cases en de doorvertaling hiervan naar een aantal 

economische parameters welke aan het eind van deze sectie worden toegelicht.   

Bij de verdeling van de gezamenlijk gecreëerde opbrengsten in het Take Back Chemicals zal dit via een 

‘eerlijke verdeling’ dienen te verlopen. Hoe deze eerlijke verdeling gedefinieerd kan worden is beschreven 

in Annex 3.4. 

Voor de gezamenlijk gecreëerde opbrengsten worden de netto opbrengsten in beschouwing genomen. Dit 

betekent dat de respectievelijke partijen alvorens de gezamenlijk opbrengsten onderling ‘eerlijk’ te 

verdelen minimaal vergoed worden voor de kosten die ze in het Take Back Chemicals project maken. 

 

[NB: Waarom het toepassen van een andere verdeelsleutel met ‘eerlijke verdeling’ en niet rechtstreeks 

een verdeelsleutel hanteren zoals verdeling van gemaakte kosten? Dit omdat de baten bij partij A kunnen 

zitten, terwijl partij B de grootste kosten dient te maken. Partij A met de grootste baten zal niet zomaar al 

de netto gezamenlijke opbrengsten doorschuiven aan de andere partij B die weliswaar wel de grootste 

kosten maakt. Het is logisch/redelijk dat de kosten van partij B (en uiteraard ook deze van partij A) in 

eerste instantie vergoed worden door de opbrengsten van het project. De resterende opbrengsten, zijnde 

de netto-opbrengsten, dienen dan op een eerlijke manier verdeeld te worden (zie verder in 3.4), waarbij 

uiteraard ook sterk rekening wordt gehouden met de partij A die zich aan de basis bevindt met betrekking 

tot het realiseren van de baten/opbrengsten.] 

3.3.1 Economische Parameters 
De belangrijkste parameters die een rol spelen bij de opmaak van een business case worden hieronder 

kort toegelicht. 

 

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation / resultaat voor interesten, 

belastingen en afschrijvingen): opbrengsten minus kosten (waarbij opbrengsten ook vermeden kosten 

kunnen zijn, zoals verdwijnen van afvalkosten). Deze parameter geeft aan wat de impact is op de 

kasstroom (cashflow) van de case en/of in het bedrijf. Deze dient na x aantal tijd positief te zijn, zoniet zal 

de opzet van de case blijvende investeringen en kapitaal vergen.   

 

(Free) Cashflow. Vanuit de EBITDA, en vervolgens rekening houdend met de investeringen (CAPEX) en 

vooropgestelde afschrijfperiodes wordt de Free Cashflow bepaald (vrije kasstroom). Het geeft een 

overzicht van inkomende en uitgaande geldstromen voor een bepaald aantal jaren. Deze laat vervolgens 

toe om de ‘waarde’ van de business case te bepalen. Dit gebeurt aan de hand van de parameters zoals 

NPV (Net Present Value / Netto Contante Waarde), IRR (Internal Rate of Return / Interne-opbrengstvoet) 

and Discount rate (Discontovoet/opbrengstvoet). Deze drie parameters zijn onderling nauw met elkaar 

verbonden.  

 

NPV (Net Present Value). Deze parameter houdt rekening met de toekomstige waarde van huidige 

investeringen en opbrengsten. De Net Present Value is de mathematische som van de ‘present values’, 

zijnde de netto waarde van de toekomstige opbrengsten verminderd met de huidige investering. Het 

verwachte rendement dat hierbij in beschouwing wordt genomen is de zogenaamde discontovoet. Een 

investering/case is economisch zinvol indien de NPV > 0 na x jaar. 
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Discontovoet (opbrengstvoet). Het rendement of de gewenste opbrengstvoet die vooropgesteld wordt.  

Deze reflecteert zowel de nodige interesten als een verhoging hiervan om het risico van de investering 

mee in beschouwing te nemen.  

 

IRR (Internal Rate of Return). Dit is de opbrengstvoet die er voor zorgt dat de NPV = 0, of met andere 

woorden: hoeveel opbrengstvoet/rendement heb je nodig om tot een NPV = 0 te komen na x aantal jaar. 

 

Pay Back time. Om een eerste/snellere indicatie van de haalbaarheid van een (Take Back Chemicals) 

project te bepalen, kan de Pay Back time (terugverdientijd) een rol spelen. De Pay Back periode is de 

benodigde tijd om de gemaakte/initiële investering terug te verdienen. De investering wordt hierbij gedeeld 

door de jaarlijks gegenereerde kasstroom (Cashflow). Deze methodiek houdt echter geen rekening met de 

tijdswaarde van geld (cf. NPV hoger) en gewenste rendementen.  

Bepaling van de Pay Back time dient dan ook beschouwd te worden als een basistechniek die niet meer 

dan een eerste indicatie geeft van de haalbaarheid van een case. 

3.4 Verdeelsleutel 
Nadat de totale additionele investeringen (CAPEX) en totale additionele operationele uitgaven (OPEX) en 

de opbrengsten van de case zelf (het donkerblauwe blok in Figuur 3-1 en Figuur 3-2) in beeld zijn 

gebracht dient een verdeelsleutel te worden opgemaakt voor een ‘eerlijke verdeling’. Een eerlijke 

verdeling in deze wil zeggen een verdeling die aan beide kanten winsten oplevert en bovendien de 

investering mogelijk maakt. Dit laatste is van belang op het moment dat bijvoorbeeld de ene partij de 

investeringen doet (bijv. de producent) terwijl de andere partij de initiële winsten pakt (bijv. de gebruiker 

door verlaagde kost voor afvalverwerking).  

Het gegeven ‘eerlijke verdeling’ is een moeilijk te definiëren begrip. In onderstaande worden enkele 

principes toegelicht om zo’n eerlijke verdeling te bepalen: 

1) Bepaling van een minimale en een maximale prijs voor beide partijen waarbij een dekking 

gegarandeerd wordt voor de additionele kosten die het Take Back Chemicals model met zich 

meebrengen, alvorens de winsten worden verdeeld. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden 

met de risico’s verbonden aan de variatie in te verwachten kosten.  

2) Een volgende stap om tot een eerlijke verdeling te komen is het hanteren van een ‘gelijke relatieve 

winstverdeling’. Hierbij wordt de winstverdeling gekoppeld aan de kosten voor beide partijen voor de 

huidige situatie (i.e. zonder implementatie van Take Back Chemicals). Ook hierbij kunnen aanvullend 

van toepassing zijnde risico’s, zoals wijziging in kosten, mee genomen worden.  

3) Een derde methodiek omvat de afspraken die gemaakt worden naar verwachtingen in minimale 

terugverdientijd (zie verderop) voor beide partijen. De shift en/of vooropstelling van een minimale 

terugverdientijd voor de individueel doorgevoerde investeringen voor de beide partijen zal meewegen 

in het percentage van de winst dat aan beide partijen gealloceerd wordt.  



 

 

 

ANNEX 

4. METHODOLOGIE WETTELIJK 

VRAAGSTUK 

 

 



 

 

4 ANNEX: METHODOLOGIE WETTELIJK VRAAGSTUK 
De generieke vraagstukken uit de cases aangaande wettelijke kaders worden in deze annex nader 

toegelicht. Het betreft hier vooral het vraagstuk ‘afval of niet?’, ofwel: 

 Wat kan het Take Back Chemicals model betekenen voor de wettelijke status van materiaal? 

 Wat kan het Take Back Chemicals model betekenen voor het verkleinen van risico’s voor mens en 

milieu (gebruik makend van bestaande wettelijke kaders)?  

 

In het navolgende wordt na een korte inleiding op de denkrichting een toelichting gegeven op de 

verschillende facetten.  

4.1 Inleiding 
Take Back Chemicals wordt herkend als een nieuw verdienmodel waarbij materialen in een gesloten 

kringloop worden gebruikt, dat wil zeggen materialen die na initieel gebruik worden opgewerkt en opnieuw 

worden ingezet. Het betreft hierbij dikwijls materialen die traditioneel na initieel gebruik de afvalstatus 

verkrijgen. Uit deze studie komt naar voren dat het bestempelen van materiaal als afval het gebruik in een 

gesloten kringloop belemmert. Redenen hiervoor zijn de volgende: 

 Beperking van verwerkingsroutes. Materiaal met de status ‘afval’ dient op een voorgeschreven manier 

getransporteerd en verwerkt te worden: transport dient door een erkende transporteur (vermelding op 

VIHB-lijst verplicht) te worden verzorgd en verwerking dient door een erkend afvalverwerker te worden 

gedaan. Deze voorschriften zijn gericht op het voorzorgsprincipe ter voorkoming van risico’s voor mens 

en milieu tijdens de ‘einde levenscyclus’ status van materialen. Consequentie is dat transport en 

verwerking door ander type bedrijven (bijvoorbeeld chemieproducenten) hiermee worden uitgesloten 

van verwerking van deze materiaalstromen. 

 Verlies van commerciële waarde van materiaalstromen. Producten vervaardigd uit afval of door een 

afvalverwerker hebben in de perceptie niet dezelfde kwaliteit als virgin producten. Consequentie is dat 

deze chemische reststromen commerciële waarde verliezen. Door deze negatieve perceptie worden 

afvalstromen niet optimaal gerecycled en opnieuw ingezet, waardoor de potentiële reductie van de 

milieudruk van industriële ketens niet optimaal wordt benut.  

 

Het doel van afvalwetgeving is uiteraard niet het opwerpen van belemmeringen, als wel het voorkomen 

van risico’s voor mens en milieu. Afvalwetgeving is echter niet de enige manier om het doel van het 

voorkomen van risico’s voor mens en milieu te behalen: 

 Zoals gemeld in de mededeling van de Europese Commissie5 over de circulaire economie, is er nog te 

weinig zicht op stromen van gevaarlijke afvalstoffen. Beleid en regelgeving moeten gericht zijn op het 

voorkomen van risico’s. Het volgen van niet transparante materiaalstromen kan bijdragen aan het 

identificeren van risico’s.  

 Het voorkomen van risico’s voor mens en milieu kan op een zeer doelmatige wijze worden bereikt 

binnen andere wettelijke kaders in plaats van de kaderrichtlijn afval (bv. REACH, kaderwet 

diervoeders, etc.) indien transparantie in de gebruikscyclus van een materiaalstroom kan worden 

gegeven door de houders van deze materiaalstroom. Dit wil zeggen: het gecontroleerd vrijwaren van 

specifieke reststromen van het ‘afval’- predicaat is mogelijk indien deze transparantie in de keten 

bereikt is.  

 

Het toezicht en daarmee samenhangend de risicobeheersing vanuit de afvalwetgeving is voornamelijk 

gericht op het verkrijgen van transparantie in de vrijkomende materiaalstromen en de wijze van 

verwerking van deze stoffen door afvalverwerkers. Daarentegen richt de afvalwetgeving zich niet op het 

verkrijgen van inzage in de verschillende gebruiksfasen van de gerecyclede producten afkomstig uit de 

reststromen.  

                                                      
5
 Communication from the commission to the european parliament, the council, the European economic and social committee and 

the committee of the regions; Closing the loop - an EU action plan for the circular economy  
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Vanuit chemie is sinds enkele jaren een sterke nadruk op risicobeheersing aanwezig middels REACH 

wetgeving (incl. CLP, SDS). Via REACH wordt het gebruik (downstream use) van producten bij de 

productie/import ervan verplicht in kaart gebracht. Eveneens maken productspecificaties (incl. 

onzuiverheden) onderdeel uit van de REACH wetgeving.  

 

Voor het wettelijk vraagstuk is nauwe samenwerking met de Rijksoverheid, zijnde het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat, van bepalende waarde geweest. Doel van het vraagstuk is het 

vinden van de optimale manier om, gebruik makend van bestaande wettelijke kaders, een 

terugnamesysteem in te richten waarbij drempels voor het behalen van winsten voor milieu en 

bedrijfsleven vanuit een terugnamesysteem zo veel mogelijk worden weggenomen zonder het risico voor 

mens en milieu te vergroten. Het gevonden wettelijke instrument is het ‘rechtsoordeel’. In onderstaande 

volgt een uiteenzetting van de relevante bestaande wetgeving en de bepalende actoren vanuit 

beleidsmatige en handhavende kant, waarbij tevens wordt ingegaan op het rechtsoordeel. 

 

Wetgeving 

Afvalwetgeving 

 Kaderrichtlijn afvalstoffen; 

 EVOA. 

 

Productwetgeving 

 REACH; 

 Overige productwetgeving. 

 

Inrichting/activiteitsgebonden wetgeving 

 Vergunning. 

 

Invloeden/interpretaties 

 Rechtsoordeel; 

 Jurisprudentie. 

 

Rollen 

 Rollen van beleidsmakers en handhaving; 

 Rollen van actoren. 

 

Controlemechanisme / Risicobeheersing 

 Controlemechanisme / Risicobeheersing. 

 

Oplossingsrichtingen andere regio’s 

 Invulling wettelijk kader in Vlaanderen. 
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4.2 Afvalwetgeving 

4.2.1 Kaderrichtlijn Afvalstoffen 

De Kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA, Richtlijn 2008/98/EG) is sinds eind 2008 van kracht. De KRA geeft 

lidstaten handvatten voor het bepalen of een stof een afvalstof is of niet (artikel 3) en geeft richtlijnen voor 

de verwerking van afval, namelijk de afvalhiërarchie (artikel 4): 

a) Preventie; 

b) Voorbereiding voor hergebruik; 

c) Recycling; 

d) Nuttige toepassing, zoals energieterugwinning; 

e) Verwijdering. 

De KRA schrijft voor dat verwerkers van afvalstoffen een afvalverwerker dient te zijn (artikel 15) en 

hiervoor expliciet door het bevoegd gezag voor vergund dienen te zijn (artikel 23). Verder schrijft zij voor 

dat bevoegd gezag een lijst dient bij te houden van geregistreerde afvalverwerkers en –vervoerders 

(artikel 26).  

Samengevat stelt de KRA dat elke lidstaat, aan de hand van de KRA, dient te bepalen: 

 of een stof afval is of niet 

 hoe de afvalstof behandeld dient te worden 

 door wie de afvalstof behandeld mag worden 

 

Bijproduct 

De KRA kent een tweetal mogelijkheden om een traditioneel afvalproduct als een niet-afvalproduct te 

beschouwen. Een eerste is het bijproduct (artikel 5): een stof die vrijkomt als gevolg van een 

productieproces voor een andere stof of voorwerp. Een stof komt in aanmerking voor de kwalificatie 

‘bijproduct’ wanneer zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a) het is zeker dat de stof of het voorwerp zal worden gebruikt; 

b) de stof of het voorwerp kan onmiddellijk worden gebruikt zonder verdere andere behandeling dan die 

welke bij de normale productie gangbaar is; 

c) de stof of het voorwerp wordt geproduceerd als een integraal onderdeel van een productieproces; en 

d) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de stof of het voorwerp voldoet aan alle voorschriften inzake 

producten, milieu en gezondheidsbescherming voor het specifieke gebruik en zal niet leiden tot over 

het geheel genomen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid. 

Om aan deze voorwaarden te voldoen moet het product aan door de lidstaat (bevoegd gezag) opgestelde 

criteria voldoen. Hoewel de voorwaarden voor bijproduct voor de gehele EU gelijk zijn kunnen de criteria 

per lidstaat/regio dus verschillen. 

Einde-afval 

Een tweede mogelijkheid gegeven in de KRA om een traditionele afvalstof niet (langer) als afvalstof te 

beschouwen is die van einde-afval (artikel 6): een stof heeft een bepaalde behandeling (een behandeling 

voor nuttige toepassing, waaronder een recyclingsbehandeling) ondergaan waardoor zij niet langer als 

afvalstof beschouwd kan worden. Een stof komt in aanmerking voor de kwalificatie ‘einde-afval’ wanneer 

zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a) de stof of het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen; 
b) er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp; 
c) de stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de 

voor producten geldende wetgeving en normen; en tevens 
d) het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor 

het milieu of de menselijke gezondheid. 
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Om aan deze voorwaarden te voldoen moet het product aan door de lidstaat (bevoegd gezag) opgestelde 

criteria voldoen. Hoewel de voorwaarden voor bijproduct voor de gehele EU gelijk zijn kunnen de criteria 

per lidstaat/regio dus verschillen. 

4.2.2 EVOA 

Op het uitvoeren, invoeren en vervoeren door een EU-lidstaat zijn de Europese voorschriften voor het 

vervoer van afval, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA, of Waste Shipment 

Directive (WSD), EC No 1013/2006) van toepassing. Ook indien afvalstoffen naar andere delen van de 

wereld worden overgebracht of vanuit andere delen van de wereld naar de EU worden gehaald of 

doorgevoerd, is de EVOA van toepassing. 

EVOA is de Nederlandse invulling van het WSD. Doel van de regeling is het veilig en verantwoord 

management van (gevaarlijk) afval op regional en nationaal niveau. Een belangrijk element is het gebruik 

van een tweetal lijsten waarop afvalstoffen worden geclassificeerd: de groene lijst en de oranje/amber lijst. 

Hierbij vertegenwoordigd de groene lijst het minste risico en dus restricties en verantwoording, en de 

oranje/amber lijst het meeste.   

Elke lidstaat en bevoegd gezag binnen een lidstaat is op basis van de KRA en EVOA zelf gerechtigd te 

bepalen in welke categorie/lijst een (afval)stof valt. Naast de algemene administratieve handelingen 

brengt EVOA hiermee in veel gevallen ook extra administratieve lasten met zich mee door verschillende 

classificaties van afvalstoffen tussen verschillende bevoegde gezagen in de EU
6
.  

  

                                                      
6
 ISPT, Port of Rotterdam, Avoid to be wasted, 2015 
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4.3 Productwetgeving 

4.3.1 REACH 

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals, EC1907/2006) is de Europese 

stoffenwetgeving, als verordening van kracht sinds 1 juni 2007. Zij wordt beheerd door de European 

Chemical Agency (ECHA). Via deze wetgeving worden alle stoffen die in de EU worden geproduceerd of 

geïmporteerd gereguleerd. De registratieplicht ligt bij het bedrijfsleven. Hoewel de wettekst in het 

Nederlands beschikbaar is, is de navolgende tekst vanwege de internationale aard van aanvullende 

documentatie van de REACH wetgeving in het Engels.  

 

REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the 

environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the 

EU chemicals industry. It also promotes alternative methods for the hazard assessment of substances in 

order to reduce the number of tests on animals. 

Companies have the responsibility of collecting information on the properties and the uses of substances 

that they manufacture or import at or above one ton per year. They also have to make an assessment of 

the hazards of the substance, of the exposure during use and to defined the risks incurred by people and 

the environment. Based on the risk assessment, risk management measures are defined. 

This information is communicated to ECHA through a registration dossier containing the hazard 

assessment and, where relevant, an assessment of the risks that the use of the substance may pose and 

how these risks should be controlled. 

Registration applies to substances on their own, substances in mixtures and substances in articles. 

Chemical substances that are already regulated by other legislations such as medicines, radioactive 

substances, or biocides are partially or completely exempted from REACH requirements in order to avoid 

legal uncertainty (overlap of regulations). Also waste is exempted from REACH.  

Registration is based on the "one substance, one registration" principle. This means that manufacturers 

and importers of the same substance have to submit their registration jointly. The analytical and spectral 

information provided should be consistent and sufficient to confirm the substance identity. 

For practical reasons, the REACH Regulation has set different registration deadlines which allows the 

industry to fulfill the obligations. The deadlines are: 

  

 30 November 2010: Deadline for registering substances manufactured or imported at 1 000 tonnes or 

more a year; substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction above 1 tonne a 

year; and substances dangerous to aquatic organisms or the environment above 100 tonnes a year. 

 31 May 2013: Deadline for registering substances manufactured or imported at 100-1 000 tonnes a 

year. 

 31 May 2018: Deadline for registering substances manufactured or imported at 1-100 tonnes a year. 

 

As this report is being written, the deadlines of 2010 and 2013 have already passed. This implies that 

substances produced or imported with a volume above 100 tonnes/year, or above 1 tonnes/ year for CMR 

substances must be registered before they are placed on the market. This will apply for all substances 

above 1 tonnes/year after the 2018 deadline.  

 

CLP & SDS 

The regulation on classification, labelling and packaging (CLP) ensures that the hazards presented by 

chemical substances on their own or in mixtures are clearly communicated in the European Union to the 

users (workers and consumers).  

Safety data sheets (SDS) are the main communication tool between suppliers and users of substances 

and mixtures, including communications requirements as prescribed in the CLP Regulation. 
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The SDS furthermore includes information on the physical, chemical and hazardous properties of the 

substance or mixture as well as instructions for their handling, disposal and transport, and for first-aid, fire-

fighting and exposure control measures. Each substance or mixture sold should be accompanied with its 

SDS; an updated SDS can be retrieved at the supplier at any time.  

 

Substance identity and REACH Compliance 

Substance identification and uses are key elements in the definition of the legal obligations and by 

extension in knowing which regulatory framework applies to the material and the company. In a typical 

Take Back Chemical case, the use of the material includes a service contract and ownership of the 

material is not surpassed. In such cases any changes in composition during the life cycle will determine 

which framework is most advantageous firstly in terms of environment and safety and secondly in terms of 

business. 

 

Compliance with REACH in the context of circular or take back models is especially relevant at the point 

where waste becomes end-of-waste, i.e. product, meaning that REACH ‘suddenly’ applies. A major 

question when recovering product from waste is whether the recovered product is already registered, or if 

a new registration needs to start. Recovered products may be mixtures. In this case, every single 

component of the mixture must be covered under REACH. All substances in the mixture must be 

compliant with REACH and CLP. Defining the exact composition of the product (i.e. substance identity) is 

key, as is the match of this with the specifications as given in existing REACH dossiers. If all components 

are already registered, the new manufacturer can buy-in on the dossier(s). If not, a new registration needs 

to be started. It may be that given substance identities allow for certain contamination. If so, one should be 

aware of the type of contaminations because even though the substance in itself is registered, the 

impurities may lead to restriction of use and/or authorization. Please see below a decision tree on 

registration of a recovered product (i.e. end-of-waste).  
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4.3.2 Overige productwetgeving 

Naast REACH, specifiek voor chemicaliën, zijn er andere (Europese) wetgevingen voor specifieke 

producten / materiaalstromen. Hierbij kan worden gedacht aan CE, meststoffenwetgeving, 

levensmiddelen- en diervoederwetgeving etc. Vanwege de generieke aard van deze studie wordt op deze 

specifieke wetgeving niet verder ingegaan.  
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4.4 Inrichting/activiteitsgebonden wetgeving 

4.4.1 Omgevingsvergunning 

Hoe een bedrijf in staat wordt gesteld om te gaan met zijn materiaal (product of afval) en welke status aan 

dit materiaal wordt toegekend is bepaald en vastgelegd in de omgevingsvergunning, op basis van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2008). Middels de omgevingsvergunning worden, met 

gebruik van een veelheid aan onderliggende wetgeving, de invloeden van een inrichting/activiteit op de 

omgeving beheerst. De vergunning wordt toegekend door het bevoegd gezag. Dit ligt in Nederland op 

nationaal of regionaal niveau (afhankelijk van o.a. de omvang van de inrichting/activiteiten; zie ook de 

toelichting op de verschillende rollen van beleidsmakers en toezichthouders, sectie 4.6.1). Waar het 

aankomt op het vraagstuk ‘afval of niet’ beroept het bevoegd gezag zich bij het verlenen van een 

vergunning in de regel op de in deze annex genoemde wet- en regelgeving.   
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4.5 Invloeden/interpretaties 

4.5.1 Rechtsoordeel 

De Nederlandse overheid kent naast wetten verschillende manieren om het juridisch kader (verder) in te 

richten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de ministeriële regeling en het besluit, beiden een generieke en 

bindende invulling van een bepaalde wet.  

Het rechtsoordeel, een derde, relatief jonge mogelijkheid tot invulling van een bepaalde wet, is case-

specifiek. Het heeft geen juridische status en is dus niet bindend. Het betreft de mening, het oordeel, van 

de Rijksoverheid. Hoewel het geen rechtszekerheid geeft is een rechtsoordeel zeker niet waardeloos: de 

onderbouwde mening van de Rijksoverheid is vanzelfsprekend van niet geringe waarde. De rijksoverheid 

biedt bedrijven de mogelijkheid online een webtoets ‘afval of niet’ te doen, en op basis van de uitkomst al 

dan niet een rechtsoordeel te laten opstellen. Er zijn verschillende rechtsoordelen opgesteld inzake 

casussen rond ‘bijproduct’ en ‘einde-afval’. 

4.5.2 Jurisprudentie 
Jurisprudentie ofwel rechterlijke uitspraken nemen een belangrijke rol in de Nederlandse wet. Zij geven 

sturing aan zaken die op meerdere manieren geïnterpreteerd zouden kunnen worden.  

Jurisprudentie is contant in ontwikkeling. In deze annex wordt dan ook niet ingegaan op specifieke 

uitspraken; immers, de relevante uitspraken zullen casus-specifiek en tijdsafhankelijk zijn. In algemene zin 

kan wel worden gezegd dat inzake het Take Back Chemicals model meerdere uitspraken van belang zijn, 

waaronder het ‘poetsdoeken arrest’. Een volledige lijst van jurisprudentie inzake ‘afval of niet’ is terug te 

vinden op de website van Rijkswaterstaat.  
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4.6 Rollen 

4.6.1 Rollen van beleidsmakers en handhaving 

De kant van de beleidsmakers en handhaving kent verschillende instanties. Deze worden in deze sectie 

kort besproken.  

 

EU 

De EU schrijft verordeningen (e.g. REACH) en richtlijnen (e.g. KRA) uit. In het eerste geval geeft zij 

hiermee universele regels voor de gehele EU, in het tweede geval geeft zij handvatten voor nationale 

wetgeving, wat de mogelijkheid tot discrepantie tussen lidstaten open laat.  

 

Nationale overheid (Rijk) 

Een nationale overheid heeft een wetgevende rol. Met betrekking tot bepaalde wetgeving, e.g. 

afvalwetgeving, zal een EU lidstaat hierbij de Europese richtlijnen (e.g. KRA) in acht dienen te nemen. De 

Nederlandse nationale overheid kent verschillende instrumenten die zij kan hanteren, zijnde wetten, 

ministeriële regelingen, besluiten en rechtsoordelen. Deze worden nader toegelicht in de sectie rond het 

rechtsoordeel (sectie 4.5.1).  

Voor zeer grote bedrijven treedt de nationale overheid bovendien op als bevoegd gezag.  

 

Bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag is een overheidsorganisatie, zijnde de gemeente, waterschap, provincie of rijk, die 

onder andere als taak heeft vergunning te verlenen aan bedrijven. Het bevoegd gezag dat de vergunning 

verleent, is ook belast met de coördinatie van het toezicht en de handhaving. Dit laatste wordt in veel 

gevallen uitgevoerd door de RUD. 

 

RUD 

De regionale uitvoeringsdienst (RUD) is een in de wet verankerde organisatie van samenwerkende 

gemeenten, provincies en waterschappen die namens deze partijen het toezicht op regelgeving uitvoert 

en eventuele sancties voorbereid. De regionale uitvoeringsdienst neemt géén bevoegdheden van deze 

partijen over en wordt ook niet het loket voor de aanvraag van vergunningen.  

 

ILT 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving omtrent leefomgeving en transport. De 

ILT is een agentschap die de veiligheid van het transport op de weg, in de scheepvaart, in de lucht en op 

het spoor bewaakt en bevorderd. De inspectie geeft vergunningen af en ziet toe op de naleving van wet- 

en regelgeving. ILT kijkt hierbij naar internationaal transport, terwijl binnenlands transport onder inspectie 

van de RUD valt.  

4.6.2 Rollen van actoren 
Voor de definiëring van actoren kunnen verschillende definities worden genomen. Vanwege de relevantie 

van de REACH en afvalwetgeving worden de hierin gebruikte definities gehanteerd. Congruent aan sectie 

4.3.1 is de rest van deze sectie in het Engels.  

 

Using the definitions given by REACH and WFD, the following actors are considered: 

 Manufacturer. Any natural or legal person established within the EU who manufactures a substance 

within the EU, where manufacturing means production or extraction of substances in the natural state. 

 Importer. Any natural or legal person established within the EU who is responsible for import. 

 Downstream User. Any natural or legal person established within the EU, other than the manufacturer 

or the importer, who uses a substance, either on its own or in a preparation, in the course of his 
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industrial or professional activities. A distributor or a consumer is not a downstream user. Two types 

are distinguished: 

 Formulator/Blender (with REACH compliant products, i.e. from within EU); 

 Industrial (end-)user 

 Distributor. Any natural or legal person established within the EU, including a retailer, who only stores 

and places on the market a substance, on its own or in a preparation, for third parties. 

 Waste Management Company. Any natural or legal person responsible for recovery (including 

recycling) and other waste handling.  

 Consumer. Consumers are not Downstream Users and are excluded from the model as Take Back 

Chemicals is about business to business solutions.  

 

The potential relations between the different actors in the case of a Take Back Chemicals model are given 

in the figure below, where the arrows indicate possible material flows of the main product considered (NB 

other material flows, such as waste produced by the manufacturer, are not condidered in this figure). On 

the left hand side the actors as defined by and falling under REACH are given: the manufacturer/importer 

and the downstream users. On the right hand side the actors as defined by and falling under the waste 

framework directive are given, being the waste management company (waste management here includes 

a.o. storage, trade & logistics, and different forms of treatment such as disposal or recovery). Note that 

one company can act as multiple actors at the same time (e.g. importer & blender or waste management 

company & manufacturer), and so may have to deal with both WFD and REACH.  

The trader is indicated with a dotted line, as this middle man may or may not come in between, but will 

either way - by definition - not change the product or its legal status.  

 

Figure 4-1: Relations (arrows indicating material flows) between the different actors. One company can act as multiple actors at the 

same time (e.g. importer & blender or waste management company & manufacturer) 

 

 

4.7 Controlemechanisme/Risicobeheersing 
Met in acht name van de hiervoor genoemde kaders kan, ongeacht de wettelijke status van het materiaal 

(afval of niet), het controlemechanisme op risico voor mens en milieu als gevolg van industriële 

bedrijfsvoering blijven bestaan – of zelfs verbeteren – door middel van toepassing van het Take Back 
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Chemicals model. In het terugnamemodel volgend uit Take Back Chemicals worden de volgende drie 

situaties onderscheiden:  

a) Materiaal wordt na gebruik afval, vervolgens einde-afval en tenslotte weer product 

b) Materiaal wordt bijproduct 

c) Materiaal blijft product (afvalvermijding) 

Elk van deze situaties vereist andere voorwaarden aan de handling van het materiaal. Het 

controlemechanisme, ofwel de samenhangede activiteiten met betrekking tot wetgeving en handhaving, 

blijft echter in elk van deze situaties overeind staan. In het geval dat materiaal product blijft kan zelfs extra 

transparantie en daarmee risicovermindering worden afgedwongen door via instrumenten als 

rechtsoordeel/regeling/vergunning een bepaalde openheid van de betrokken organisaties te eisen.  
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4.8 Oplossingsrichtingen andere regio’s 

4.8.1 Invulling wettelijk kader in Vlaanderen 

Het wettelijk kader omtrent Take Back Chemicals is eerder in Vlaanderen onderzocht. Onderstaande 

vormt een samenvatting van de bevindingen. Voor het volledige rapport wordt verwezen naar [5]. 

In Vlaanderen wordt gesteld dat men ‘afval vermijdt’ wanneer voldaan is aan volgende criteria als 
productdienst combinatie: 
 De stof niet van eigenaar verandert; 

 Er een dienstencontract is tussen de eigenaar-leverancier van de stof en zijn klant; de betalingswijze 

geeft hierbij aan dat wordt betaald voor de geleverde dienst en niet voor het geleverde volume; 

 Er een garantie van terugname en van verdere afzet van de stof is; 

 De chemische stof tijdens het leveren van de dienst niet vervangen wordt door een chemische stof die 

milieugevaarlijker is; 

 De eigenaar-leverancier kennis heeft van de betrokken stof en van de veilige toepassing van de stof; 

 De mogelijke reststromen die ontstaan bij behandeling van de gebruikte stof als afval behandeld 

worden indien de eigenaar-houder er zich van wil ontdoen. 

 
Het feit dat een chemische stof onder REACH valt en blijft vallen, borgt de controle op en de risico 

beheersing van de stof. Samengevat kan de afvalfase vermeden worden wanneer (1) de relatie tussen de 

partijen een product-dienst is en (2) de milieu-impact duidelijk en positief is. Op deze basis zal de 

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dan een ‘grondstofverklaring’ kunnen afleveren, 

welke bevestigt dat de stof geen afval is en nooit geweest is.  

Echter zal er steeds een afvalfase zijn wanneer de partij die de stof na gebruik behandelt een 

afvalverwerker is.  

De afvalfase is ook niet uit te sluiten wanneer een stof voor behandeling over de grens vervoerd wordt. Dit 

heeft te maken met de verschillen in de nationale en/of gewestelijke (zoals in België) invoering van de 

Europese kaderrichtlijn afval. 

 



 

 

ANNEX 

5. FISCAAL KADER 

 

 

 



 

 

5 ANNEX: Fiscaal kader 
In samenwerking met EY is een fiscaal kader opgesteld voor de toepassing van het Take Back Chemicals 

model. Dit kader is gebaseerd op generieke informatie uit de cases.  
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ANNEX 

6. SAMENVATTING STUDIE RSM  

(ERASMUS UNIVERSITEIT) 
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6 ANNEX: Samenvatting studie RSM (Erasmus Universiteit) 
 

Door: Erwin van der Laan (RSM) 

 

Beschrijving probleemveld 

De procesindustrie verschilt in belangrijke mate van de discrete product industrie. Zo zijn de producten 

relatief homogeen (aantal inputs per poduct is beperkt). Tegelijkertijd kan er variabiliteit mogelijk zijn in de 

inputs. In de voedingsmiddelenindustrie bijvoorbeeld is het soms mogelijk om een bepaald ingredient te 

vervangen door een ander zonder dat dat het eindproduct in essentie verandert. Industrieën die te maken 

hebben met biologische inputs (zoals ook weer de voedselindustrie) kan de precieze samenstelling van 

het eindproduct onzeker zijn en is kwaliteitscontrole belangrijk, maar soms problematisch. Het mixen van 

eindproducten om te komen tot een nieuw eindproduct kan ook mogelijk zijn, iets dat in de discrete 

industrie niet gebruikelijk is. Sommige processen zijn niet volledig begrepen, waardoor de opbrengst 

variabel kan zijn. Het hoofdproduct leid soms tot zijstromen van producten die kunnen worden vermarkt of 

afvalstromen die niet of moeilijk kunnen worden vermarkt. Tijd speelt vaak een belangrijke rol, omdat de 

kwaliteit van producten naar verloop van tijd kan worden aangetast. Mede hierdoor kan de productie 

batchgrootte moeten worden beperkt. Aangezien de grondstoffen en (half-)fabricaten vaak vloeibaar zijn 

er ten opzichte van de discrete industrie ook grote verschillen met betrekking tot opslag (bulk en 

productiebuffers) en transport. Ook dienen bij het wisselen van producten in machines de machines 

grondig te worden gereinigd, aangezien anders de producten verontreinigd zouden raken hetgeen de 

kwaliteit zou aantasten. Testen op kwaliteit tijdens het productieproces is daarom een wezenlijke 

karakteristiek van de procesindustrie. Vaak moeten producten worden herbewerkt om de kwaliteit op peil 

te krijgen. Vooral in de voedselmiddel- en farmaceutische industrie speelt wet- en regelgeving met het oog 

op gezondheid en veiligheid een belangrijke rol, hetgeen nog meer druk geeft op het beheersen van de 

kwaliteit en het traceerbaar maken van productstromen.  

Er is inmiddels veel kennis en praktijkervaring als het gaat om het sluiten van ketens in de discrete 

industrie. Succesvolle voorbeelden zijn (European Commission, 2015) remanufacturing in de luchtvaart 

(€12 miljard, 1000 bedrijven) , auto-industrie (€7.4 miljard, 2300+ bedrijven), en elektronica (3.1 miljard, 

2500+ bedrijven). Dit geldt helaas niet voor de procesindustrie: zowel globaal als op sectorniveau is 

onderzoek beperkt en versnipperd. Aangezien zo juist is beschreven hoe zeer de procesindustrie verschilt 

van de discrete industrie is de beschikbare kennis en ervaring met betrekking tot de discrete niet zonder 

meer toe te passen. De volgende paragraaf geeft een aanzet om de mogelijkheden en uitdagingen van 

het sluiten van ketens in de procesindustrie te karakteriseren. 

 

Circulaire business modellen in de procesindustrie 
In de context van de procesindustrie associëren we gesloten ketens met zogenaamde service based 

business modellen. Stoughton and Votta (2002) definiëren Chemical Management Services (CMS) als 

“…a strategic, long-term relationship in which a customer contracts with a service supplier to supply and 

manage the customer’s chemicals and related services” met het oogpunt om de uiteindelijke hoeveelheid 

verbruikt product terug te dringen. De producent wordt betaald gebaseerd op de geleverde service in 

plaats van het verkochte volume. Op het moment dat product actief wordt teruggenomen spreken wij van 

Takeback Chemicals; als de producent bovendien de eigenaar blijft van de geleverde stoffen, dan spreekt 

men ook wel van Chemical leasing. In zekere zin lijkt dit op andere leasing concepten, maar de juridische 

aspecten kunnen meer gecompliceerd zijn in de context van bijvoorbeeld afvalwetgeving. 

 
Een raamwerk voor het sluiten van ketens in de procesindustrie 
Een gesloten logistieke keten (Engels: “closed loop supply chain”) draait om de juiste configuratie van 

processen en keten-actoren, die erop gericht is om een product dat om de een of andere reden resteert in 

de originele voorwaartse keten te laten terugvloeien in dezelfde of andere voorwaartse keten (het product 
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wordt geen afval, maar gaat ‘retour’). Een gesloten keten kan worden gekenmerkt door het antwoord op 

vijf kernvragen (De Brito, 2004; zie ook Figuur 6-1). 

 Waarom wordt een product als retour aangeboden?  

 Wat precies komt terug? 

 Waarom neemt iemand het terug? 

 Hoe wordt de keten gesloten? 

 Wie is betrokken bij het sluiten van de keten? 

 

1 Hierbij vormen het antwoord op vraag 1 tot 3 de gegeven context van de casus, terwijl het antwoord op 

vragen 4 en 5 mogelijke configuraties oplevert om de keten te sluiten. Het antwoord op deze vragen 

hangt uiteraard af van de specifieke casus. Op basis van 27 in de literatuur gedocumenteerde 

casussen (Muskens, 2015) kunnen we de mogelijke antwoorden in de context van de procesindustrie 

als volgt samenvatten. 

2 Waarom wordt een product als retour aangeboden? In de procesindustrie zijn er in principe drie 

redenen waarom een product resteert in de voorwaartse keten: De producent produceert naast het 

hoofdproduct ook een bijproduct, de producent houdt grondstoffen of eindproducten over (restanten of 

afval), de klant van de producent houdt het product na gebruik over als restant of afvalstof.  

3 Wat precies komt terug? De karakteristieken van het retourproduct (volume, viscositeit, toxiciteit, 

verontreinigings- en degradatieniveau -vooral een risico als de retourstroom niet bij de producent zelf 

ontstaat- , marktwaarde, etc.) bepalen in grote mate wat de mogelijkheden zijn om het product terug te 

laten vloeien in een voorwaartse keten en welke kosten daarmee gepaard gaan.  

4 Waarom neemt een ketenpartij het terug? Zoals in elke logistieke keten zijn er drie redenen waarom 

een ketenpartij een product retour wil nemen. De meest voor de hand liggende redenen zijn van 

economische aard: in directe zin kan er geld verdiend/bespaard worden door het product opnieuw in te 

zetten of kunnen boetes vermeden worden; in indirecte zin kan gebouwd worden aan een groen imago 

of kan imagoschade worden voorkomen. Een tweede reden is van wetgevende aard: de producent of 

gebruiker dient te zorgen voor een verantwoorde verwerking van afval- en reststoffen. Recycling kan 

dan een interessante optie zijn. Een derde motivatie kan zijn dat de producent/klant zichzelf 

verantwoordelijk voelt voor de verantwoorde verwerking, zonder dat hij/zij daartoe verplicht is en 

ongeacht of dat economisch zinvol is of  niet. In de praktijk vinden we alle bovenstaande redenen 

terug; vaak in combinatie.  

5 Hoe wordt de keten gesloten? De drie sleutelprocessenvan  gesloten ketens bestaan uit acquisitie, 

hergebruik, en vermarkten. Als één van deze processen niet goed georganiseerd is, is er geen 

efficiënte of effectieve gesloten keten. Met betrekking tot acquisitie zal het in de procesindustrie van 

belang zijn dat de retourstroom het juiste volume heeft, van voldoende kwaliteit is en tegen redelijke 

kosten kan worden ingenomen. Inspectie en selectie zijn daarin cruciale processen. Hergebruik moet 

uiteraard technisch en economisch mogelijk zijn. In de procesindustrie bestaan de verwerkingsopties 

uit mengen/mixen of door middel van chemische processen recyclen of opwerken. Uit onderzoek blijkt 

dat de beschikbare mogelijkheden sterk verschillen per sector. Vermarkten zal alleen succesvol zijn als 

het resulterende product van voldoende kwaliteit is, aansluit bij de behoefte, en tegen redelijke prijs 

kan worden aangeboden.  

6 Wie is betrokken bij het sluiten van de keten? De initiator van de gesloten keten is vaak een speler 

in de voorwaartse logistieke keten: de originele producent of de gebruiker. Vooral als er economische 

motieven zijn kan er ook een derde partij opstaan die geen onderdeel is van de voorwaartse keten, 

eventueel zonder inbreng van de originele ketenspelers. Transport wordt gewoonlijk uitbesteed, terwijl 

verwerking kan geschieden door de originele producent, een gespecialiseerde verwerker of zelfs de 

gebruiker als het proces eenvoudig is (zoals bijvoorbeeld mengen/mixen).    
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Figuur 6-1 Raamwerk voor gesloten ketens in de procesindustrie 
 

Kansen en uitdagingen voor de procesindustrie 
De potentiële toegevoegde waarde van circulaire business modellen zijn als volgt (zie bijv. Schenkel 

2015; Stoughton & Votta 2003): 

 meer efficiënt gebruik van grondstoffen en energie; 

 reductie van afvalstoffen; 

 betere verwaarding van reststoffen; 

 compliance; 

 producent zorgt voor meer efficiënte handling, voorraadbeheer en afvoer van het product na gebruik; 

 stimuleert innovatie (productverbetering en ontwikkeling van nieuwe producten); 

 uitwisseling van kennis en expertise; 

 draagt bij aan groen imago van deelnemende partijen. 

 

Bij service based business modellen gaan economische, ecologische en sociale voordelen (people, 

planet, profit) dus hand in hand. Het is echter niet direct evident hoe voor een specifieke casus de keten 

wordt gesloten. De vijf bedrijfscasussen uit dit rapport geven enig inzicht, maar meer onderzoek en 

bedrijfservaring zal nodig zijn om best practices te kunnen karakteriseren. Samenwerking tussen bedrijven 

en kennisinstellingen kan daarbij helpen. De casussen laten wel zien dat het samenbrengen van 

producent, klant en/of 3
e
 partij (bijvoorbeeld dienstverlener) leidt tot onverwachte opbrengsten. Hier lijkt 

een taak te liggen voor de overheid om:  

bedrijven te informeren over de mogelijkheden van circulaire business modellen,  

een harmonisatie te realiseren van de interpretatie van de verschillende wettelijke kaders door de 

vergunningverlener en –handhavers ter bevordering van het hergebruik van materiaalstromen als 

(secundaire) grondstoffen;  

geïdentificeerde initiatieven aan te sporen en waar nodig (financieel) te ondersteunen bij het opzetten van 

pilot projecten.  
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