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LINEAIRE 
ECONOMIE





Lineaire economie





De negatieve economische en ecologische impact van zo’n 
lineair systeem wordt steeds duidelijker

45% van de totale 
broeikasgasemissies is 

het gevolg van 
productie, gebruik en 

consumptie van 
goederen en voedsel

 Grondstoffen en 
onderdelen maken 
40-60% uit van de 

kostenbasis
van Europese 

productiebedrijven

>90% van 
biodiversiteitsverlies is 

het gevolg van de 
ontginning en 

verwerking van 
materialen

 BRON: Ellen MacArthur Foundation, UNEP, International Resource Panel



Een gemiddelde auto 
staat 92% van zijn 
leven geparkeerd 



EEN 
CIRCULAIRE 
ECONOMIE





Regenerate 
nature

Eliminate 
waste and 
pollution

Keep products 
and materials 

in use

The circular economy is based on 
three principles, driven by design:



Circulaire economie:    
van start-up tot multinational 

van heavy machinery tot fashion



PLASTICS



ellenmacarthurfoundation.org ● @circulareconomy



ellenmacarthurfoundation.org ● @circulareconomy

Het huidige plastics systeem is uitgesproken lineair 

 BRON: Ellen MacArthur Foundation, McKinsey & Company, World Economic Forum



Het huidige lineaire plastics systeem faalt vanuit economisch 
en ecologisch perspectief

 BRON: Ellen MacArthur Foundation, McKinsey & Company, World Economic Forum

Waardeverlies kunststof verpakkings- 
materiaal na eenmalig gebruik

Verwachte groei in negatieve externaliteiten 
en olieconsumptie in business-as-usual



The use of plastic is fully decoupled from the consumption of finite 
resources

All plastic packaging is reused, recycled, or composted in practice

All plastic packaging is 100% reusable, recyclable, or compostable

Reuse models are applied where relevant, reducing the need for 
single-use packaging

Elimination of problematic or unnecessary plastic packaging through 
redesign, innovation, and new delivery models is a priority

Een circulaire economie voor kunststof verpakkingen
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All plastic packaging is free of hazardous chemicals, and the health, 
safety, and rights of all people involved are respected6



We won’t recycle our way out of 
the plastics issue.

To solve plastic pollution we need 
upstream solutions



WHAT’S
NEXT?





Net zoals voor start-ups en 
multinationals klimt circulaire 

economie hoger op de agenda van 
beleidsmakers en financiële 
instellingen op alle niveaus 



Drie afsluitende bedenkingen

Als systeemverandering vergt de circulaire 
economie gelijktijdige actie van bedrijven, 
financiële instellingen en beleidsmakers

Het regeneratieve aspect is een essentieel 
onderdeel van de circulaire economie

Zonder de transitie naar een circulaire economie 
behalen we onze klimaatdoelstellingen niet1
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BEDANKT!


