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Standpunten voor / van D66 

• D66 ziet grondstoffentracering als een middel dat kan bijdrage aan het doel, een circulair 
systeem voor grondstoffen, op gang te brengen; 

• Een vorm van grondstoffentracering via b.v. een label draagt bij aan de bewustwording 
van de waarde van grondstoffen van ontwerpfase tot hoogwaardig hergebruik; 

• Grondstoffentracering draagt bij aan het op gang brengen van de grondstoffenrotonde. 
• Een kwalitatief hoogwaardige grondstoffenrotonde creëert waarde, verlaagt kosten en 

beperkt energie- en grondstoffen-verbruik; 
• Grondstoffentracering moet laagdrempelig en eenvoudig zijn. Een te grote 

administratieve en/of financiële last, staat het succes van invoering in de weg; 
• Een grondstoffenlabel is primair een aangelegenheid van de maakindustrie en onderdeel 

van de producentenverantwoordelijkheid, waarbij de overheid zorgt voor de juiste 
stimulans, controle en randvoorwaarden; 

• Het streven is grondstoftracering op Europees niveau in gevoerd te krijgen. Nederland 
kan hierin een koploperspositie innemen; 

Middel, geen doel 

Het mag duidelijk zijn dat middel en doel in dit geval gescheiden moeten blijven. Tracering 
via labels en dergelijke systemen hebben sterk de neiging een eigen leven te gaan leiden om 
vervolgens een doel op zich te worden. Een toevoeging aan alle bestaande labels en 
coderingen waarbij bereikt wordt dat producenten zich kunnen richten op behoud en 
hergebruik van grondstoffen zou kunnen volstaan. 

Waarom grondstoffentracering? 

Het uitputten van de grondstofbronnen is actueel en levert steeds meer sociaal, economisch 
en politiek onwenselijke situaties op. De verwachting is dat in de zeer nabije toekomst, de 
grondstoffenvoorziening problematisch wordt. Terughalen van grondstoffen of hergebruik 
van producten, componenten en grondstoffen zijn dan voor de hand liggende oplossingen. 
Recycling en hergebruik zijn al gemeengoed.  

In het huidige systeem is de degradatie van grondstoffen echter een reden waardoor de 
daarvan gemaakte producten niet in een circulair systeem behouden blijven, maar na iedere 
gebruiksfase in waarde verminderen en uiteindelijk niet meer bruikbaar zijn anders dan voor 
energieproductie. Door producten uit elkaar te halen kan de kwaliteit van gebruikte 
grondstoffen beter worden behouden.  

De belangrijkste reden voor het invoeren van een grondstoffentraceringsmethode is dan ook, 
dat het aanvullende informatie geeft die de circulaire economie ondersteunt: Weten wat er in 
een product zit en hoe men het er zonder kwaliteitsverlies weer uit kan halen.  
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Benutten van grondstofinformatie 

Informatie over welke grondstoffen uit een product kunnen worden gehaald, ligt in nagenoeg 
geen van de bestaande labels en registraties vast. Toch is deze informatie nodig om een 
circulair systeem van grondstoffen benutting te ontwikkelen. Een beter inzicht in grondstof en 
materiaal-voorraden en –stromen, is een voorwaarde voor circulaire grondstofbenutting. Met 
bovendien de behoefte om van producten en productieketens precies te weten wélke stoffen, 
in welke mate en via welke verbindingen in producten verwerkt zijn, gebruikt worden of 
tijdens het ontwerp, realisatie, gebruik en afdank proces afvallen, uitvallen of uitgestoten 
worden. Bij voorkeur met een gedetailleerde, technische of chemische beschrijving hóe deze 
stoffen of materialen weer úit het product of proces te winnen zijn – en met welke 
samenstelling, kwantiteit en kwaliteit. 

Alleen met deze kennis kan door (andere) bedrijven of instanties optimaal gebruik gemaakt 
worden van de rest- en afval stromen als waardevolle grondstofstroom voor (andere) 
productieprocessen. “Closing the loops” – met optimale economische waarde. De meeste 
informatie is al beschikbaar, maar enkele nog gericht op de gebruiksfase en niet op een 
volgende gebruiksfase of andere hoogwaardige benutting. 

Dit veronderstelt wel dat meer producten worden teruggebracht (dus niet verbrand/gestort) 
en dat producten ergens worden geselecteerd. Ook veronderstelt dit dat Cradle-to-Cradle 
systemen (terug naar dezelfde producent) niet de overhand zullen krijgen, maar dat er 
steeds uitwisseling van grondstoffen blijft bestaan als een soort van ecosysteem voor 
grondstoffen. Voor Cradle-to-Cradle (volledig gesloten) systemen (bv. statiegeldsysteem 
Mud Jeans) is een grondstoffenlabel niet nodig.  

Grondstoffentracering versus LCA 

Voor het bepalen van de levensduur van producten is LCA (Life Cycle Analysis) een veel 
gebruikte methode. Hierbij worden productieproces, gebruik en afdankfase zéér 
gedetailleerd onder de loep genomen en álle uitstoot, afval, componenten en impacts van 
het product worden beschreven. Naast de administratieve en analytische last, is dit een 
‘overshoot’. De primaire insteek van grondstoffentracering richt zich op de stoffen ín het 
product en de doelstelling om die er optimaal zuiver weer úit te krijgen. Kennis over het 
voortraject in ontwerp en de productie is in dat geval niet (altijd) relevant voor de hergebruik 
waarde, wel het resultaat daarvan. 

Hergebruik, substitutie, innovatie en nieuwe samenwerkingen 

De primaire insteek om tot product/grondstoffentracering te komen is het optimale hergebruik 
faciliteren van de componenten en grondstoffen waaruit een product is samengesteld. 
Gedetailleerd en breder toegankelijk inzicht in materialen gebruik, kosten en stromen triggert 
echter een tweede incentive: naast een markt voor (her)gebruik van materialen, de mogelijke 
ontwikkeling van nieuwe (bio-based) materialen met gewenste kenmerken die de rol van 
schaarse/dure/eenmalig bruikbare grondstoffen in een product kunnen overnemen. En 
omgekeerd: de toepassing van herwonnen (rest)materialen in nieuwe processen, 
bijvoorbeeld met 3D-printtechnieken die productie op nieuwe locaties mogelijk maken. 

Introductie en positie grondstoffentracering 

Het idee is om (centraal of in de cloud) kennis vast te leggen wat er aan grondstoffen in een 
product zit. Zo’n product kan een enkelvoudig product als b.v. een tetrapak zijn of 
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samengestelde complexe producten als een gebouw zijn. Telefoons en bureaustoelen zijn 
geliefde voorbeelden om de werking van een grondstoffenlabel toe te lichten. Als 
werktermen zijn “Eco-Passport”, “Nutriënten Paspoort”, “grondstoffenpaspoort” en “Resource 
Indentification Tag System (RITS)” ge-opperd. De naam paspoort suggereert het over 
”grenzen” gaan, het begrip RITS werd door RoyalHaskoningDHV en De Groene Zaak 
geïntroduceerd. 

D66 stelt dat de term “grondstoffentracering” beter aansluit op het doel, 
neutraler is ten aanzien van de methode en het middel en de spijker op z’n kop 
slaat.  

In eerste aanleg denk je aan een labelling-principe waarin alle ‘ingrediënten’ van een product 
gedetailleerd staan beschreven, zoals op de verplichte etikettering van levensmiddelen. Dit 
doet echter tekort aan specifieke samenstelling van gemengde stoffen en daarmee de 
concentratie, bijvoorbeeld plastics of metaallegeringen die niet zomaar weer in twee of meer 
componenten uit elkaar worden gedestilleerd. Daarnaast is vaak de structuur bepalend voor 
de waarde, zoals bij papier de lengte van de vezels het hergebruik maximeert. Vervuiling van 
grondstoffen door additieven is de andere (rest)waarde bepalende factor zoals bij staal of 
fosfaat waarmee de zuiverheid in het geding is gekomen. 

Eenduidig en toch flexibel. Voor een praktische en werkbare introductie van het 
grondstoffen-label is eenvoud en eenduidigheid nodig. Te uitgebreide, te gedetailleerde en 
logge administratieve processen met een overvloed aan regelgeving staan het succes in de 
weg. Daarnaast is de informatie over het ontwerp en de gebruikte fabricage methoden 
concurrentie gevoelig, doch vaak niet relevant voor vaststellen van de grondstoffen waarde 
bij afdanken, wel bepalend voor de resterende mogelijkheden. Een modern concept, waarin 
niet de details maar de kaders en processen worden vastgelegd zoals b.v. NEN en ISO-
normen - zoals 50001 energiemanagement - ontwikkelen zich inmiddels ook in die filosofie. 

Initiatieven  

Er zijn verschillende initiatieven richting een grondstoffenlabel: 

• EPEA: Research laboratorium van Michael Braungart (mede auteur Cradle to Cradle 
filosofie) heeft het Nutriënten passpoort opgezet met als doel registratie van 
‘voedingsstoffen’ te doen plaatsvinden voor optimaal ontwerp en hertoepassing. Stadhuis 
Venlo is daarin proefcase voor vertaling van product naar gebouw; 

• TurnToo: Firma die een database verzorgt waar de samenstelling van de stoffen staan. 
Een betonplatenfabrikant (Modulo), Desso (vloertegels) en Philips (lampen) maken er al 
gebruik van. Het model is gekoppeld aan een lease-systeem, de producent blijft eigenaar 
van het product en de grondstoffen. Of de grondstoffen komen in eigendom van een 
aparte grondstoffen bank; 

• De Groene Zaak: bij de CEBoostCamp in mei 2013 is er in groot comité nagedacht over 
een grondstoffenlabel: RITS. Er wordt na een enthousiaste aftrap nu vanuit het ministerie 
van I&M verder aan gewerkt. Hierbij zitten ook RoyalHaskoningDHV en DutchAwareness 
die een EU-subsidie heeft gekregen; 

• Afstudeerverslag Maaike Daamen: Afstudeerwerk onder Ernst Worrell (Uni Utrecht). Over 
de punten in de grondstoffenlabel die Maaike voorstelt zijn grote twijfels. Punten als 
“Physical structure of the product, Material content and composition of products , Material 
characteristics and properties” lopen tegen de IPR aan (IPR: Intelectual Property Rights); 
uitspraak van David Peck (TU Delft). Punten als “Supply chain partners (including 2nd, 



	  	  
	  

- 4 – 
Februari 2014         Grondstoffen tracering 

3th etc. tier), Position of scarcity on a strategic level within the company, Product-related 
information of competitors products” zijn relatief en bevat commerciële informatie, dus 
geen feitelijke gegevens voor op een label; 

• FME-CWM heeft als vertegenwoordiger van de maakindustrie in 2012 een onderzoek uit 
laten voeren waarbij bleek dat haar achterban belang kan hebben bij grondstoffenkennis 
en -tracering. Een toegezegd vervolg waarbij FME-CWM de haalbaarheid van een 
grondstoffenloket (met een daarbij behorende database met kennis van grondstoffen), is 
tot op dit moment niet gerealiseerd.  

Mogelijke aanpak  

Grondstoffentracering is niets anders dan een (identificatie)label op een product (bv. tetrapak 
of een gebouw). De informatie van een product komt te voorschijn in een database als het 
nummer van de label wordt ingetikt (of scannen etc). In sommige gevallen is bekend waar 
het product zich bevindt (gebouwen, bedrijfscomputers, bureaustoelen etc). Er zijn 
databases opgezet waarin de informatie over materiaal- en productstromen binnen 
afdelingen binnen een bedrijf in kaart is gebracht. Naast de kennis en ervaring die in deze 
systemen is vastgelegd, is immers van essentieel belang dat een nieuw principe liefst geen 
nieuwe systemen en last brengt, maar nieuwe inzichten en mogelijkheden combineert met 
en in bestaande:  

• Industriële processen en ‘supply-chains’ worden binnen bedrijven veelal gestuurd en 
beschreven in ERP-systemen als SAP, Oracle, Navision. Aansluiting op bestaande 
registratiesystemen zal introductie aanzienlijk versoepelen; 

• Grondstofvoorraden, kenmerken en stromen zijn meer-en-meer beschikbaar via 
commerciële en open-source LCA-databases: Ecoinvent, ELCD, UNEP en vele anderen; 

• Gedetailleerde productdefinities worden onder meer beschreven in definities als MSDS, 
EPD, MSCS, metalencodes, Normen, REACH en voor de bouw in bijvoorbeeld BIM; 

Een van de belangrijkste randvoorwaarden is de werkbaarheid van grondstoffentracering in 
de praktijk. Integratie van en koppeling met bestaande labels, werkprocessen, informatie – 
en kennissystemen en databases is noodzakelijk om de administratieve lasten te reduceren. 

Op deze manier kan een ontwerper bepaalde producten selecteren en die worden vanuit 
afdelingen in een bedrijf gehaald en desnoods automatisch bijbesteld (via ERP-systeem). Dit 
systeem kan men dan ook buiten het bedrijf brengen en uitwisselen tussen bedrijven 
onderling. Bedrijven kunnen de database vullen met al bestaande data (BIM, MSDS, 
productspecificaties, bouwtekeningen, gebouwmodellen) die zijn dan voor iedereen 
beschikbaar zijn. De database is niets anders dan de drager van bestaande informatie die 
ook voor anderen inzichtelijk is t.b.v. recycling en hergebruik.  

“Alsof je een nietje door een hele berg informatie slaat.” 

Pechtold heeft in andere situatie reeds gepleit voor een nietje, maar in dit geval is het meer 
dan ooit van toepassing. Toepassing van reeds bestaande labels, etiketten, 
productinformatie en andere vormen en normen zijn van groot belang. Tevens kunnen 
normen rond de technische communicatie helpen het hergebruik te stimuleren door 
transparantie te geven. Als een product voldoet aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen 
(CE, DIN, NEN-norm etc), dan kan die ook daarop worden hergebruikt. Zo’n database kan 
worden beheerd door een onafhankelijke partij of vertegenwoordigers van de bedrijven die 
de database vullen en gebruiken (b.v. FME-CWM, of VNO-NCW). 
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Afstemming en internationaal draagvlak 

Initiatieven voor de ontwikkeling van een grondstoffenlabel ontstaan op hetzelfde moment op 
verschillende plaatsen in de wereld. In de Europese context wordt vanuit de EPEA/C2C, 
Ellen McArthur Foundation, World Resource Forum of de Europese commissie deze 
gedachte gepromoot, maar zelfs in Nederland is het niet ondenkbaar dat dezelfde ideeën 
vanuit overheid, bedrijfsverenigingen (De Groene Zaak, Circle-economy), 
brancheorganisaties (kunststoffen, metalen) of universiteiten mét of naast elkaar tot concept-
ontwikkeling komen, nu de ‘circulaire’ economische gedachte breder wortelt. 

Aansluiting, integratie of de mogelijkheid tot eenduidige koppelingen is derhalve essentieel 
om te komen tot acceptatie, werkbaarheid en een optimale benutting van verschillende 
bronnen van kennis en ervaring, zowel bínnen bedrijven als in de samenwerking op een 
‘nieuwe’ grondstoffenmarkt. Nederland kan hierbij een koplopersrol vervullen, maar 
internationale aansluiting en draagvlak is van groot belang. 

Links en bronnen o.a.: 

• Jan-Henk Welink, Secretaris en initiator Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer, 
www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl; 

• Ellen McArthur Foundation, towards a Circular Economy; 
• Circle Economy, De Groene Zaak: CEBoostcamp; 
• TNO, Kansen voor een circulaire economie in Nederland; 
• D66 Duurzaam factsheets Circulaire Economie en Groene Grondstoffen.  

Contactgegevens van de opstellers 

Deze checklist is opgesteld door de werkgroep Grondstoffen die valt onder de landelijke 
thema-afdeling D66 Duurzaam. Contactgegevens opstellers: Remko Zuidema (voorzitter 
werkgroep, r.h.zuidema@zonnet.nl), Indra te Ronde (secretaris werkgroep, 
d66indra@gmail.com)  

Auteurs:  

- Gertjan Eg 
- Jan-Willem Kanters 

Afkortingen 

• LCA Life Cycle Analysis, http://nl.wikipedia.org/wiki/Levenscyclusanalyse  
• NEN Nederlands Normalisatie-instituut, http://nl.wikipedia.org/wiki/NEN  
• CEN Europees Normalisatieinstituut, http://nl.wikipedia.org/wiki/CEN  
• ISO Internationale organisatie voor standaardisatie, http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO  
• DIN Duits instituut voor normering, http://nl.wikipedia.org/wiki/DIN  
• MSDS Veiligheidsinformatieblad, http://nl.wikipedia.org/wiki/MSDS  
• EPD Environmental Product Declaration, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_product_declaration  
• MSDS Material Safety Datasheet, http://en.wikipedia.org/wiki/Msds  
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• REACH  Registration, Evaluation, Authorisation and Registration of Chemicals, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Registration,_Evaluation,_Authorisation_and_Restriction_
of_Chemicals  

• BIM Bouwwerk informatie Model, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwwerk_Informatie_Model  

• EPEA Inplementatie van Cradle-to-Cradle concepten 
• C2C Afkorting voor Cradle to Cradle, http://nl.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_Cradle  
• ERP Enterprise Resource Planning software, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning  
• Ecoinvent www.ecoinvent.org  
• ELCD http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm  
• UNEP http://www.unep.org/  

Bijlage Overheid en Planning 

Stientje van Veldhoven heeft bij de CE Boost Camp (juni 2013) aangegeven dat ze de 
grondstoffen tracering gaat steunen bij de regering. Zij heeft daartoe in het AO Grondstoffen 
en Afval op 29 mei 2013 vragen gesteld. De staatssecretaris vond het een goed idee en wil 
de ontwikkeling steunen. Mansveld heeft toen voorgesteld om een haalbaarheidsstudie te 
doen naar de ontwikkeling van grondstoffen tracering.  

De Groene Zaak zegt al een methode te hebben bedacht en wil deze 1e versie op 
toepasbaarheid testen. De overheid wil eerst een algemeen haalbaarheidsonderzoek en wil 
dit openbaar aanbesteden. Mansveld heeft al opdracht gegeven om “met initiatiefnemers 
over de contouren van een haalbaarheidsstudie” te overleggen. “Het voornemen is om deze 
studie in de tweede helft van 2013 te starten. Het bedrijfsleven, kennisinstituten en 
maatschappelijke organisaties worden hierbij betrokken. Het grondstoffenlabel is immers in 
eerste instantie de verantwoordelijkheid van marktpartijen zelf, waarbij de Rijksoverheid kan 
faciliteren en stimuleren”  
(zie http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2013/06/24/toezeggingen-ao-grondstoffen-en-afval.html). 

In haar brief van 20 juni (IenM/BSK-2013/104405) beschrijft staatssecretaris Mansveld:  

… de beleidsdoeleinden van het programma Van Afval Naar Grondstof: “De beweging van 
afval naar grondstof leidt tot een meer circulaire economie. Dit vergt het duurzaam omgaan 
met natuurlijke bronnen (sustainable sourcing), het zuinig omgaan met onze grondstoffen 
(resource efficiency), het slim ontwerpen van producten (eco-design en substitutie van niet 
duurzame materialen), voorwerpen langer en meerdere keren gebruiken (hergebruik en 
reparatie) en het optimaal benutten van reststromen.”.…  

… Er liggen nog aanzienlijke kansen voor economie en milieu. Inzet tot nu toe richt zich 
voornamelijk op de achterkant van de keten. De overgang naar een circulaire economie 
vraagt een extra transitiestap naar optimalisatie vanaf de bron. Er wordt daarbij niet slechts 
gekeken naar individuele eigenschappen van producten, het optimaliseren tussen schakels 
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of het benutten van afvalstromen. Centraal staat het optimaliseren van het gehele systeem. 
Bij deze laatste stap staan dus niet bestaande systemen centraal, maar het creëren van 
nieuwe productieprocessen, eigendomsverhoudingen, netwerken en ketens…. 

Het mag hieruit worden afgeleid dat een grondstoffenlabel vooral een transitiemiddel is naar 
een circulair grondstoffensysteem en een circulaire economie. Per definitie is het aan de 
overheid om het voortouw te nemen om transities te initiëren en de randvoorwaarden te 
scheppen, die nodig zijn. 

Op Europees niveau wordt vanuit de ontwikkeling van de Resouce Efficienty Agenda naar 
methoden gekeken en is Gerben Jan Gerbrandy als EU parlement verantwoordelijke 
grondstoffen bezig met een grondstoffenlabel, waar accreditatie (NEN/CEN) en belangrijk rol 
zal gaan spelen. Na parlementaire besluitvorming is het wachten op EU Commissie haar 
reactie en invulling. 


