
                   

 
CRB, FRDO en brc Verbruik reageren op het ontwerp van federaal 

actieplan circulaire economie 
 

Hoe evolueren naar een duurzame samenleving met een grondstoffenefficiënte en competitieve 
economie? Hoe kan België een voortrekkersrol spelen in de circulaire economie? 

Om deze uitdagingen aan te gaan riepen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Federale 
Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) vorig jaar de Belgische federale overheid op om snel een 
federaal actieplan circulaire economie uit te werken dat compatibel zou zijn met het Europese 
actieplan circulaire economie.  

De adviesorganen zijn dan ook verheugd dat ze op 25 mei 2021 een ontwerp van federaal actieplan 
circulaire economie 2021-2024 ontvingen en de mogelijkheid kregen om hier een advies over te 
formuleren. In het algemeen verwelkomen ze het nieuwe actieplan, al merken ze op dat een groot 
aantal maatregelen nog concrete inhoud en timing mist. Ze vragen dat hun, tenminste over deze 
maatregelen, opnieuw om advies gevraagd wordt.  

In hun huidige advies wijzen de adviesorganen onder meer op een aantal belangrijke aandachtspunten 
die al in hun vorige advies aan bod kwamen:      

1. De adviesorganen betreuren het gebrek aan overeenstemming en coördinatie van het 
actieplan met de regionale initiatieven. Coherente maatregelen zullen elkaar immers 
wederzijds versterken. Het is cruciaal dat op dit vlak effectief vorderingen worden gemaakt. 
In het actieplan wordt een nieuw initiatief aangekondigd om de samenwerking tussen de 
federale staat en de gewesten te bevorderen, maar dit is nog weinig concreet. Bij de uitwerking 
ervan is het belangrijk dat gezorgd wordt voor een duidelijke meerwaarde ten opzichte van 
reeds bestaande initiatieven zoals het Intra-Belgisch Platform Circulaire Economie.  

2. De adviesorganen vragen ook opnieuw aandacht voor de sociale uitdagingen die gepaard 
gaan met de transitie naar een circulaire economie. Deze zal immers effecten hebben op de 
arbeidsmarkt. In dit kader zal het onderwijs-, opleidings- en vormingsaanbod moeten worden 
aangepast om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt. Deze aspecten ontbreken 
momenteel in het ontwerp van actieplan.   

3. Een ander belangrijk aandachtspunt waar de adviesorganen eerder al op wezen, is de nood 
aan een effectieve handhaving van regelgeving. Dit vereist voldoende personeel en middelen. 
Op dit moment ontbreekt in het plan ook een visie op de handhavingsinspanningen van de 
federale administraties op het vlak van de geharmoniseerde Europese productwetgeving.  

  

Voor een gedetailleerde reactie op het ontwerp van actieplan verwijzen de adviesorganen naar hun 
advies over het ontwerp van federaal actieplan circulaire economie. 

 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/882/ontwerp-van-federaal-actieplan-circulaire-economie

