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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). 
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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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