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Vijf jaar onderzoek –
terugblik en impact
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1 Aanpak



Doelstelling

• Hoe kunnen we de voortgang naar CE 
circulaire economie meten?

• Wat zijn economische effecten en hoe 
worden die beïnvloed door 
beleidsmaatregelen?

• Welke nieuwe socio-economische trends 
hebben invloed op de circulaire economie?

ce-centre.be

Stuurgroep
Vertegenwoordigers VC en Vlaamse 

administratie, kabinetten, adviesraden

€
Steunpunt 
Circulaire 
Economie

beleidsonderzoek uitvoeren om de voortgang 
van de Vlaamse regio richting 

circulaire economie (CE) te 
monitoren, stimuleren en contextualiseren



Meerjarenprogramma

OL7: CE als een nieuw duurzaam regime

OL6: Werkgelegenheid- en actoranalyse

OL5: Financierings- en verdienmodellen voor CE

OL4: Leereffecten van CE innovaties

OL3: Dynamisch en consequentiel modelleren

OL2: Marktacceptatie van CE activiteiten

OL1: Indicatoren voor circulariteit

OLT: Naar een Circulaire Economie Index

Beleidsvragen:

monitoren

stimuleren

contextualiseren

output:

econ. en soc. 
effecten

indicatoren





…



2 Enkele
resultaten



Autodelen
als onderdeel van transitie

Impact op de mobiliteitsmix
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Autodelen
als onderdeel van transitie
• enkel positieve impact als ten koste van eigenaarschap; dit te ontmoedigen
• duurzamere alternatieve aan te moedigen (licht en openbaar Vervoer)
• van autogebruik naar multimodaal mobiliteitsgedrag



Modellering van wagenpark
Trade-off milieu-impacten vs. materialenwinsten
• levensduurverlenging
• elektrische voertuigen

zie breakoutsessie 3



Circulaire businessmodellen: 
volgt de consument?
Combinatie diepgaande en brede analyse



Totaal hergebruik in 
Vlaanderen: 34 kg/inw



Recyclagecijfers en -
doelstellingen

1. Flexibiliteit in berekeningsregels

2. Verschil in kwaliteit van de recyclage

3. Verschillende materiaalstromen

Post-consumer plastic 
verpakkingsafval in 
Vlaanderen 
1985-2019 + scenario 
toekomst

Recyclagepercentage als doelstelling
heeft 3 beperkingen

Cascading level 0 Cascading level 3

Example: Material flow 
analysis 2019

afkortingen: MR= mechanische recylage; Inc.= Verbranding

Verpakking Wegenbouw

Tot 41% verschil

zie breakoutsessies 2 en 3



Vraag en aanbod in de CE

Vier verschillende toekomstscenario’s voor EV LIB aanbod en SES vraag

zie breakoutsessie 3



Scenario-analyse
Impact van CE op bereiken van klimaatdoelstellingen

evolutie van de jaarlijkse broeikasgasemissies van het residentiële gebouwenpark en de renovatie-activiteit 
noodzakelijk tot het realiseren van de doelstellingen van het Vlaams klimaatbeleidsplan



3 Impact



Beleidsrapporten

16000 
downloads



Beleidsrapporten
• resultaten sneller onder de 

aandacht van beleidsmakers
• te downloaden via 

ce-center.be
• bijna alle onderzoekers

zijn co-auteurs
• vijf gepubliceerd in peer-

reviewed tijdschriften



Events



Wetenschappelijke papers

• in vooraanstaande 
peer-reviewed tijdschriften: 
RCR, JCP, Sust, RSER

• highlights:
• Samenwerking met JRC en 

Iwate Univ. (Japan)
• review paper over 

leereffecten
• Artikel over CE indicatoren 

–vaak geciteerd (171 na 2jr)



Kennisnetwerk

Lokaal

Position papers

Spin-off projecten

Workshops

Vlaams

Europees

Federaal

Lokaal



Kennisnetwerk

Kranti Navare 
(KU Leuven/VITO)
Cascading of wood

René Reich 
(KU Leuven)
Datafication of CE

Liesbet Gregoir (KU Leuven)
CE monitor Leuven

FWO-SBO
CE employment (HIVA/VITO)
BIOWOOD (UA)

Luc Alaerts
Catalisti MATTER
(UA, UGhent) H2020



CE transitie in steden
• Indicatorenonderzoek past ook zeer goed 

op stedelijke context
• Meer uitdagingen om data te verkrijgen, 

maar veelbelovende scene want 
experimenteerruimte voor data governance

• Bijdrages in EU initiatieven (bv position
paper Urban Agenda) en lokale transitie in 
Leuven en in Kenniscentrum Vlaamse 
Steden



Website (brede publiek)



Onderzoeksteam
• onderzoekers

Ø balanced mixture in terms of gender, seniority and nationality

• Promotoren

Ø Ingenieurs, economen, materialenexperten, systeemdenkers



* luc.alaerts@kuleuven.be
( 016324969

* karel.vanacker@kuleuven.be
( 016321271


