
 

 

VMR Themamiddag - Met recht naar een circulaire economie 
 
Datum en tijd: 10 oktober 2017, van 14.00 - 17.00 uur 
Locatie:   New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein 29, 2de verdieping, Den Haag 
Kosten:   VMR leden gratis, niet-leden 85 Euro 

 
Inleiding 
 
De overgang van een lineaire naar een meer circulaire economie staat in Brussel en Den Haag hoog 
op de agenda. Anders dan in het huidige economische systeem, waarin grondstoffen worden 
omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd, is een circulaire 
economie er op gericht om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en 
waardevernietiging te minimaliseren. 
In de VMR-bundel 2017-1 'Met recht naar een circulaire economie' wordt ingegaan op een 
veelvoud van vragen die de overgang naar een meer circulaire economie oproept over de rol van het 
afvalstoffenrecht, de verhouding tussen het afvalstoffenrecht en het producten- en stoffenrecht, en 
over andere niet aan het afvalstoffenrecht gerelateerde vragen, zoals die met betrekking tot het 
mededingingsrecht, Eco-design en de stimulerende of belemmerende rol van het (omgevings)recht 
voor innovaties. 

Tijdens deze themamiddag op de Dag van de Duurzaamheid bespreken vier inleiders ieder vanuit 
hun eigen invalshoek de inhoud van de VMR bundel en belichten de onderwerpen vanuit de zich rap 
ontwikkelende mogelijkheden. 

 

Dagvoorzitter:  Valérie van 't Lam, bestuurslid en advocaat bij Stibbe  
 

13.30 - 14.00  Ontvangst en aanmelding 
 

14.00 - 14.10  Chris Backes - hoogleraar omgevingsrecht 
    Universiteit Utrecht – opent de middag 
 

14.10 - 14.35  Herman Wijffels spreekt over de benodigde veranderingen op weg 
    naar een duurzaam grondstoffengebruik en de rol van de 
    circulaire economie 
 

Drie sprekers reageren op de inhoud van de bundel: 
 

14.35- 15.00  Geert van Calster - hoogleraar KU Leuven en advocaat GAVCLaw - 
over het onderdeel afvalstoffen 

 

15.00 - 15.20  Vragen en discussie 
 

15.20 - 15.40  PAUZE 
 

15.40 - 16.05  Ludwig Krämer – Environmental Legal Consultancy (Madrid) – over 
    het producten- en stoffenrecht 
 

16.05 - 16.30  Hans Vedder - hoogleraar economisch recht Rijksuniversiteit 
    Groningen - over andere juridische aspecten van de circulaire 
    economie 
 

16.30 - 16.50  Vragen en discussie 
 

16.50 - 17.00  Afsluiting met aansluitend borrel 


