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Promotieonderzoek:
De samenhang tussen het EU stoffen-, 

producten- en afvalstoffenrecht in het licht
van de transitie naar een CE in de EU
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Circulaire economie
“waarin de waarde van producten, materialen en 

hulpbronnen in de economie zo lang mogelijk kan worden 
behouden en de afvalproductie tot een minimum wordt 

beperkt.” (CEAP 2015 – COM (2015) 614 final)

VMR Jong 2022

Transitie naar een CE in de EU
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Transitie naar een CE in de EU
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Juridische transitie:
- Zorgen voor “het juiste regelgevingskader voor de ontwikkeling van 

een circulaire economie in de eengemaakte markt” (CEAP 2015)
- Het regelgevingskader stroomlijnen en geschikt maken voor een 

duurzame toekomst (CEAP 2020)
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Transitie naar een CE in de EU

2015:
1e CEAP 

‘Maak de cirkel rond’

2019
Uitvoeringsverslag CEAP 2015:
Alle acties afgerond of worden 

uitgevoerd 

2019:
Green Deal:

CE is belangrijk voor bereiken 
klimaatdoel 2050

2020: 
Nieuw CEAP 

‘Voor een schoner en 
concurrerender Europa’
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REACH Verordening

En ook o.a.:
Verordening  Indeling, 
Etikettering en 
Verpakking (CLP)

EU 
stoffenrecht

Ecodesign Richtlijn

En ook o.a.:
Verordening betreffende 
energie-etikettering;
Richtlijn inzake algemene 
productveiligheid

EU 
producten 

recht
Kaderrichtlijn 
afvalstoffen 

En ook o.a.: 
EVOA;
AEEA Richtlijn;
Batterijen Richtlijn

EU 
afvalstoffen 

recht

EU stoffen-, producten- en afvalstoffenrecht
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Ecodesign Richtlijn

- Definitie ‘ecologisch 
ontwerp’ (art. 2 onder 
23)
- Uitvoeringsmaatregelen 
met CE-aspecten voor 
bepaalde producten 
(Bijlage 1; o.a. 
Verordening (EU) 
2019/2019)

EU producten
recht Kaderrichtlijn 

afvalstoffen (incl. wijziging 
2018/851/EU nav CEAP 2015)

- Van afvalstoffenrecht naar 
duurzaam materialenbeheer, 
met oog op bevordering CE
- CE in doelstelling Kra (art. 
1)
- Afvalhiërarchie (art. 4)
- Uitbreiding nav CEAP: o.a. 
minimale vereisten nationale 
UPV regelingen (art. 8bis); 
afvalpreventie (art. 9) 
nieuwe doelstellingen (art. 
11)

EU 
afvalstoffen 

recht

CE & EU stoffen-, producten- en afvalstoffenrecht
Huidige situatie
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CE & EU stoffen-, producten- en afvalstoffenrecht
Toekomstige ontwikkelingen

• Voorstel Batterijen Verordening
• Initiatief voor duurzaam productbeleid
• O.a. ook:

• Herziening EVOA;
• EU-strategie voor kunststoffen; 
• EU-strategie voor duurzaam textiel; 
• EU-strategie voor duurzame chemische stoffen. 

8



19/01/2022

5

19 januari 2022

Voorstel voor een Verordening 
inzake batterijen en afgedankte 

batterijen, tot intrekking van 
Richtlijn 2006/66/EG en tot 

wijziging van Verordening (EU) 
2019/1020

(COM(2020) 798 final) 
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Voorstel Batterijen Verordening
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Voorstel Batterijen Verordening 
• Modernisering van EU-wetgevingskader inzake batterijen – doel:

• Batterijen op de EU markt: 
• Zijn duurzaam, circulair en veilig gedurende hele levenscyclus;
• Worden ingezameld, hergebruikt en gerecycled.

• Vervangt huidige Batterijen Richtlijn

• Levenscyclusbenadering & nieuwe instrumenten ten behoeve van circulariteit en duurzaamheid:
• Duurzaamheids- en veiligheidsvereisten:

• O.a. beperkingen gevaarlijke stoffen, koolstofvoetafdruk, gerecyclede stoffen, ontwerpvereisten 
apparatuur

• Informatievereisten:
• O.a. etikettering, batterijenmanagementsysteem, batterijenpaspoort

• Overeenstemming met en aanvulling op bestaande EU milieu- en afvalwetgeving..

• Beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2022 niet gehaald
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Alleen nog duurzame producten 
op de EU markt:

producten geschikt voor 
klimaatneutrale & circulaire 

economie
(Inception Impact Assessment, Sustainable Products Initiative, 11 September 2020, Ares(2020)4754440.)
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Initiatief voor duurzaam productbeleid

Sustainable
Products
Initiative
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Initiatief voor duurzaam productbeleid
• Verbreding reikwijdte Ecodesign Richtlijn: 

ook niet energie-gerelateerde producten (bijv. textiel, meubels..)

• Mogelijk ook:
• Extra, specifieke maatregelen met betrekking tot duurzaamheid

• O.a. aanwezigheid gerecyclede materialen; aanpakken & tracken gevaarlijke 
stoffen; vergroten herbruikbaarheid & repareerbaarheid

• Duurzaamheidsbeginselen
• Informatievoorziening: 

• EU dataruimte voor productinformatie; digitale productpaspoorten

• Ontwikkeling in samenhang met bestaande instrumenten die producten gedurende levenscyclus 
reguleren & andere EU beleidsinstrumenten en initiatieven..

• Wordt vervolgd… eerste kwartaal 2022
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• Op EU niveau…?
• EU materials law
• EU materials legislation (zie uitgebreider: T.J. de Römph, The Legal Transition Towards a Circular Economy (2018))

• Of op nationaal niveau...?
• Een CE-wet in Nederland
• ‘Wet ter voorkoming van afval en voor een circulaire economie’  in 

Frankrijk (zie uitgebreider: W.T. Douma et al., ‘Rechtsvergelijkend onderzoek in het kader van het project verkenning modernisering Wet milieubeheer’ (2020))

CE & EU stoffen-, producten- en afvalstoffenrecht
Op weg naar een materialenrecht of CE-wet?
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Samenhang in het EU stoffen-, producten- en 
afvalstoffenrecht?
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