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Hoe ontstaan?

• Logische extensie op plan C

• Vanuit beleidsdomein OVAM, ViA ronde tafel, OECD, … 

groeiende interesse van beleid voor duurzaam materialenbeheer

• Nood aan academische ondersteuning en “voeding”, 

complementair en verdergaand dan huidige monitoring, 

beleidsvoering,…

• Gebaseerd op materiaaltechnologie, maar vooral gericht op de 

niet-technologische aspecten

Voorstel 2011



Missie

• Verschaffen van wetenschappelijke inzichten over beleidsrelevante
uitdagingen voor Duurzaam Materialenbeheer

• Vanuit een interdisciplinaire werking ondersteuning geven aan 
stakeholders zoals Vlaamse beleidsmakers, middenveldorganisaties 
en industrie 

• Bruggen bouwen tussen stakeholders zodat kennis beter 
doorstroomt en samenwerkingsverbanden tot stand kunnen 
komen

Binnen het brede veld van duurzame materialen richt het Steunpunt 
Duurzaam materialenbeheer zich naar non-food en non-energy 
thema’s zoals ‘Urban mining van kritieke metalen’,  ‘Duurzaam 
materialenbeheer in bouwtoepassingen’ en ‘Duurzaam gebruik van 
kunststoffen’.



Onderzoeksclusters

Cluster 1: systeemanalyse
Wat is duurzaam 
Materialenbeheer?
Wat is rol overheid?
Vlaams vs Europees beleid

Cluster 2: Monitoring en 
evaluatie

gegevens over Vlaamse 
materiaalstromen?  
Indicatoren? IO?

Cluster 5: Multi-actor governance
vertrouwen tussen stakeholders 
Leiderschapsrollen



Onderzoeksclusters

Cluster 4: juridische aspecten
wettelijke barrières voor 
duurzaam materialenbeheer ?
grens tussen grondstof en 
afval?

Cluster 3: socio-economische 
aspecten

Milieubaten vs economische 
kost,  instrumenten? 



Hoe?

Het onderzoek is georganiseerd in een matrix structuur:
– CLUSTERS (met daarin onderzoekslijnen)

 (disciplinaire) competentie domeinen, waarin methodologieontwikkeling, 
opbouw generische kennis en algemene concepten

– CASES + korte termijn studies: relevante thema’s binnen DMB, 
waarvoor interdisciplinaire benadering nodig
 Specifieke toepassingsgerichte studies (bijv. aanvaardingsplicht PV)

CLUSTER 2
Monitoring and 

evaluation

CLUSTER 3
Socio economic

aspects

CLUSTER 4
Legal

aspects

RL6 RL7RL4 RL5

Case 1

CLUSTER 1   
System analysis

CLUSTER 5   
Multi-actor
governance

RL8RL1 RL2 RL9

Case 2

Case 3

Case …

Assignments
…

RL3



Wat?

• Klei-gebaseerde bouwmaterialen

• Vlakglas

• Urban mining van kritieke 
metalen

• Vlaams Materialen Programma 
(VMP)

• Onderzoek over het sluiten van de materiaalketen van minerale wol

• Evolutie van vraag en aanbod van zand in Vlaanderen

• Stimuleren van het gebruik van gerecycleerde (en secundaire) 
granulaten in hoogwaardige toepassingen

• Resource efficiency indicators en case studies (grondstofefficiëntie 
in de kunststofsector)

• Inzet van Vlaamse milieuheffingen voor verwerking van shredder 
residu

• Analyse van de grondstoffenwinst verkregen door recyclage van 
shredder residu (ism Recupel)

• Recycled content al beleidsinstrument, internationale 
wetgevingsvoorbeelden en verdere ontwikkeling

• Een milieu-economisch perspectief op de Vlaamse lange-
termijnvisie voor eindverwerking

• Verkennende analyse van het economisch belang van afvalbeheer, 
recyclage en de circulaire economie voor Vlaanderen

• Het Vlaams Materialenprogramma: tussentijdse SWOT-analyse.

• Onderzoek inzameldoelstellingen en valorisatie AEEA

• Resource savings of urban mining: assessment of the Recupel
activities 

• Drivers and barriers for battery recycling (ism  Bebat)

• Recuperation of critical metals in Flanders: Scan of possible short 
term opportunities to increase recycling

• Feasibility of integrating data from Multi-regional IO models in the 
Flemish EE-IO model

• Toepassing van het Vlaamse I/O-model op de Vlaamse 
voedingsketen

• bevoegdheidsverdeling voor productheffingen 

SuMMa output indicators December 2015

Deliverables for 2016 as initially 

estimated in multi-annual plan

Papers published 13

Papers in submission 9

Conference papers >10

Book chapters 13 /

Conference presentations 32 /

International symposium 1 1

PhD thesis / 4+

Thematic workshops 11 4

Research reports (incl. KT) 21 24+

Policy briefs 16 12+

Miscellaneous … /

Academic 

output

Policy oriented 

output

15+ 

(published + submitted + conference)









Wie?
De promotoren

De onderzoekers



Met dank aan

Prof. dr. ir. Karel Van Acker
coordinator KU Leuven Materials Research Centre

c/o department MTM

Kasteelpark Arenberg 44 - bus 2450, BE-3001 Leuven, Belgium

T: +32 16 321271; M: +32 476 210957 

E: Karel.VanAcker@kuleuven.be

steunpuntsumma.be

En aan de leden van de stuurgroep, adviesgroep, onderzoeksgroepen van de 
promotoren, de partners, de universiteiten en VITO, … 



programma

13.10-14.00

Parallelsessies:
1. Wanneer is de voorraad van een grondstof uitgeput? een 
modelmatige benadering.
2. Indicatoren voor het evalueren van duurzaam materialenbeheer.
3. Multi-actorgovernance voor duurzaam materialenbeheer.

14.10-15.00

Parallelsessies:
1. Van downcycling tot hoogwaardige recuperatie.
2. Het pad naar urban mining in Vlaanderen.
3. Naar welke producentenverantwoordelijkheid in de toekomst?

15.00-15.20 Koffiepauze

15.20-16.15
Debat: De toekomst van de circulaire economie - wat weten we en 
wat weten we er nog niet over?

16.15 Receptie


