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DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW 

MEDEDELING AAN  
DE VLAAMSE REGERING 

Betreft: conceptnota circulaire economie beleidsdomein EWI 

Samenvatting 

De economische relevantie van circulaire economie is groot. De circulaire economie brengt 
nieuwe innovatiekansen met zich mee, onder meer in het productontwerp, de maakindustrie, de 
dienstverlening en de businessmodellen, maar ook in de landbouw en voeding en de water 
intensieve sectoren. Het biedt veel kansen voor ondernemers door meer ketensamenwerking, 
minder grondstoffenverbruik en afval, toegang tot nieuwe grondstoffen uit afval en het 
internationaal valoriseren van Vlaamse expertise.  

Daarom wil ik mij als minister van Economie, Wetenschap en Innovatie inzetten op het stimuleren 
van de circulaire economie in Vlaanderen. 

Via een conceptnota worden vanuit het beleidsdomein EWI (in afstemming met de departementen 
WSE en Landbouw en Visserij) concrete voorstellen gelanceerd verdeeld over zes actielijnen. 

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING
Deze conceptnota heeft betrekking op het beleidsveld Economie, Wetenschapsbeleid en
Innovatie. De aanpak sluit aan bij hoofdstuk V “Transversale strategische doelstellingen” van
de beleidsnota 2019-2024, namelijk streven naar een maximale circulaire economie om zo in
onze samenleving beter in onze  behoeften aan grondstoffen en water te kunnen voorzien
en ons welzijn te maximaliseren met een kleinere ecologische voetafdruk. We leggen daarbij
de nadruk op het partnerschap  tussen bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en
overheden.
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B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 
Er werden geen voorgaande beslissingen door de Vlaamse regering genomen in verband met 
dit initiatief. 
 
 
 

2. INHOUD 
 
Via een conceptnota worden vanuit het beleidsdomein EWI (in afstemming met de 
departementen WSE en Landbouw en Visserij) een aantal mogelijke acties voorgesteld, 
verdeeld over zes actielijnen. 
 
De zes actielijnen zijn: planning en monitoring, versterken van het onderzoek, ondersteunen 
van innovatie en ondernemerschap, werken aan omgevingsfactoren en randvoorwaarden, 
internationale samenwerking stimuleren en bredere communicatie en sensibilisering 
uitwerken. 
 
De verdere uitwerking en uitvoering van deze conceptnota zal verder worden afgestemd 
met de werking van Vlaanderen Circulair in de toekomst. 

 
 
 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Deze conceptnota houdt geen financieel of budgettair engagement in vanwege de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 
 
 

 
Bijlage: conceptnota circulaire economie beleidsdomein EWI. 
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