
De Europese 
Green Deal

Actieplan voor de 
circulaire economie

Producten die in de EU in de handel worden 
gebracht, zullen zo worden ontworpen dat 
zij langer meegaan en gemakkelijker 
kunnen worden gerepareerd, geüpgraded, 
gerecycled en hergebruikt.

Het aanmoedigen van product-
als-een-dienst-bedrijfsmodellen: 
bedrijven blijven eigenaar van 
de producten en behouden er de 
verantwoordelijkheid voor gedurende 
de volledige levenscyclus.

Elektrische en elektronische apparatuur 
vormt een van de snelst groeiende afvalstromen 
in de EU.

Twee op de drie Europeanen zouden hun digitale 
apparatuur langer willen gebruiken, mits de 
prestaties er niet significant onder 
lijden.
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In het nieuwe actieplan voor de circulaire economie worden, met het oog op het moderniseren 
en transformeren van onze economie, maar ook het beschermen van het milieu, nieuwe 
initiatieven voorgesteld die de hele levenscyclus van producten bestrijken. Het actieplan is 
ingegeven door de ambitie om duurzame producten te maken die lang meegaan en onze 
burgers in staat stellen ten volle deel te nemen aan de circulaire economie en te profiteren 
van de positieve verandering die zij teweegbrengt.

Volgens een recente Eurobarometer-enquête is de toenemende hoeveelheid afval een van de 
drie belangrijkste milieubezorgdheden van de burgers. Volgens de deelnemers aan de enquête 
is de meest doeltreffende manier om milieuproblemen aan te pakken het veranderen van 
de wijze waarop we consumeren en produceren.

ELECTRONICA en ICT

ENKELE VOORBEELDEN VAN VOORGESTELDE MAATREGELEN EN HOE DEZE IN 
VERSCHILLENDE SECTOREN WORDEN TOEGEPAST:

https://twitter.com/hashtag/eugreendeal
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Producten voor eenmalig gebruik zullen 
waar mogelijk geleidelijk verdwijnen en 
worden vervangen door duurzame producten 
voor meervoudig gebruik.

Maatregelen tegen microplastics zouden kunnen 
bestaan uit het beperken van opzettelijk toegevoegde 
microplastics en het afvangen van meer microplastics 
in alle relevante stadia van de levenscyclus van een 
product.

Er zullen maatregelen worden ingevoerd voor 
afvalpreventie en -vermindering, een 
toenemend gebruik van gerecyclede materialen in 
de productie en een zo beperkt mogelijke uitvoer van 
afval naar landen buiten de EU. Er wordt een EU-model voor 
de gescheiden inzameling en etikettering van producten 
gelanceerd. Er wordt een EU-model voor de gescheiden 
inzameling en etikettering van producten gelanceerd.

Er zullen nieuwe wetgevingsinitiatieven inzake 
hergebruik worden voorgesteld voor de vervanging van 
verpakkingen voor eenmalig gebruik, tafelgerei en 
bestek door herbruikbare producten in de voedingssector, 
alsmede doelstellingen voor de vermindering van 
verpakkingsafval.

Het verbruik van kunststoffen zal de komende 
20 jaar naar verwachting verdubbelen.

De kans bestaat dat plastic tegen 
2050 20 % van de olieconsumptie 
en 15 % van de uitstoot van 
broeikasgassen zal uitmaken en 
dat er in de oceaan meer plastic 
zal zijn dan vissen.

Elke burger produceert bijna een half ton 
huishoudelijk afval per jaar.

In 2017 werd in Europa een record van 
173 kg verpakkingsafval per inwoner 
geproduceerd.
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LEVENSMIDDELEN en VERPAKKING

Wereldwijd wordt elke seconde een 
volledige vrachtwagenlading aan 
textiel verbrand of gestort.

Naar schatting wordt wereldwijd 
minder dan 1 % van alle 
textiel gerecycled tot nieuwe 
textielproducten.

Door nieuwe bedrijfsmodellen te 
stimuleren zal het sorteren, hergebruiken en 
recyclen van textiel worden aangemoedigd 
zodat de consumenten voor duurzame 
textielproducten kunnen kiezen. Ecologisch 
ontwerp zal van toepassing zijn op een 
breder gamma van producten: kleren zullen 
worden gemaakt om langer mee te gaan.


