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België uiterst gespecialiseerd in plasticrecycling- en 
bioplastictechnologieën, zo blijkt uit octrooigegevens 

 
• Uit een studie van het Europees Octrooibureau (EOB) blijkt dat Europa en de VS 

samen 60 % van de wereldwijde octrooiactiviteiten in verband met plasticrecycling- 
en bioplastictechnologieën voor hun rekening nemen 
 

• Belgische bedrijven zijn het sterkst gespecialiseerd in mechanische recycling, 
hergebruik van afval, en bioplastics op basis van natuurlijke polymeren 

 
• EOB-voorzitter António Campinos: “Uit dit verslag komt duidelijk naar voren dat 

Europa bijdraagt aan een circulaire economie voor plastics, maar ook dat er meer 
kan worden gedaan om fundamenteel onderzoek over te dragen aan de industrie.”   

 
München, 19 oktober 2021 – Uit een nieuwe studie die vandaag door het Europees 
Octrooibureau (EOB) werd gepubliceerd, blijkt dat Europa en de VS het voortouw nemen in 
innovatie op het gebied van technologieën voor plasticrecycling en alternatieve plastics, twee 
belangrijke technologieën om plasticafval te verminderen. Van 2010 tot 2019 namen Europa 
en de VS elk ongeveer 30 % van de wereldwijde octrooiactiviteit in deze sectoren voor hun 
rekening – samen dus goed voor 60 %. België excelleert met de hoogste specialisatiegraad 
in zowel plasticrecycling- als bioplastictechnologieën in de EU. Dit blijkt uit het feit dat 
Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen in verhouding tot het totale aantal Belgische 
octrooiaanvragen meer octrooien hebben aangevraagd op het gebied van plasticrecycling en 
bioplastics dan hun evenknieën in andere Europese landen. 

In het rapport met als titel Patents for tomorrow’s plastics: Global innovation trends in 
recycling, circular design and alternative sources, (Octrooien voor plastics van morgen: 
mondiale innovatietrends in recycling, circulair ontwerp en alternatieve hulpbronnen) wordt 
vermeld dat België tussen 2010 en 2019 een bijdrage van 5,7 % heeft geleverd van alle 
internationale octrooifamilies die werden ingediend door in de EU gevestigde bedrijven en 
uitvinders van plasticrecyclingtechnologieën, en 4,9 % van alle internationale octrooifamilies 
in bioplastics. Met een ‘internationale octrooifamilie’ wordt verwezen naar een hoogwaardige 
uitvinding waarvoor bij twee of meer octrooibureaus ter wereld octrooiaanvragen zijn 
ingediend.  

De top 5 van in België gevestigde octrooiaanvragers op het gebied van plasticrecycling zijn 
Total, Solvay, Bridgestone, Janssen en de KU Leuven. Voor bioplastics bestaat de in België 
gevestigde top 6 uit Total, Capsugel, GlaxoSmithKline, Solvay, de Universiteit Gent en Agfa-
Gevaert. België vertoont de hoogste specialisatiegraad in zowel plasticrecycling als 
bioplastics van alle Europese landen. Op het gebied van plasticrecycling is België het sterkst 
gespecialiseerd in het subdomein ‘mechanische recycling’ en in dezelfde mate ook in 
‘hergebruik van afval’ en ‘biologische en chemische recycling’. Op het gebied van bioplastics 

http://www.epo.org/


wordt de sterkste specialisatiegraad aangetroffen bij bioplastics vervaardigd van industriële 
natuurlijke polymeren.  

  
“Plastics zijn van essentieel belang voor de economie, maar plasticvervuiling vormt wel een 
bedreiging voor ecosystemen overal op onze planeet”, aldus EOB-voorzitter António 
Campinos. “Het is dus goed nieuws dat we dit probleem kunnen aanpakken met behulp van 
innovaties die de transitie naar een volledig circulair model mogelijk maken. Deze studie 
biedt belangrijke inzichten in een hele reeks veelbelovende nieuwe technologieën die de 
herbruikbaarheid, recyclebaarheid en biologische afbreekbaarheid van plastic producten 
bevorderen. Er komt duidelijk uit naar voren dat Europa bijdraagt aan innovatie in deze 
sector, maar de studie laat ook zien dat er veel meer kan worden gedaan om baanbrekend 
Europees onderzoek om te zetten in uitvindingen en die op de markt te brengen”.  
 
De sectoren gezondheidszorg evenals cosmetica en detergenten nemen het voortouw 
bij de bioplasticinnovatie  
Op het gebied van bioplasticuitvindingen is de gezondheidszorg volgens de studie de sector 
met in totaal veruit de meeste octrooiactiviteit (meer dan 19.000 internationale octrooifamilies 
in 2010-2019), ondanks het feit dat deze sector minder dan 3 % van de totale plasticvraag in 
Europa voor zijn rekening neemt. Voor de sector cosmetica en detergenten ligt het anders. 
Bioplastics vormen er het grootste aandeel van de octrooiactiviteiten, en de verhouding 
tussen internationale octrooifamilies voor bioplastics en voor conventionele plastics is 1 op 3, 



waar die in de gezondheidszorg 1 op 5 is. De sectoren verpakkingen, elektronica en textiel 
leveren ook belangrijke bijdragen aan innovatie in bioplastics. 

 
In innovatie op het gebied van recycling hebben chemische en biologische methoden 
de overhand  
Uit de studie blijkt dat van alle recyclingtechnologieën de chemische en biologische 
recyclingmethoden in de betrokken periode de meeste octrooiactiviteit genereerden. In 2010-
2019 hadden 9000 internationale octrooifamilies betrekking op deze methoden, dubbel 
zoveel als het aantal voor mechanische recycling dat momenteel de meestgebruikte 
oplossing is om plasticafval in nieuwe producten om te zetten.    
 
Potentieel om onderzoek van Europese universiteiten te commercialiseren, blijft 
onbenut                            
In het rapport wordt eveneens gesteld dat fundamenteel onderzoek een veel belangrijkere rol 
speelt in chemische en biologische recycling dan in andere technologieën voor 
plasticrecycling, waarbij nagenoeg 20 % van de uitvindingen afkomstig is van universiteiten 
en onderzoeksorganisaties van de overheid (zie figuur: fundamenteel onderzoek in 
recyclingtechnologieën, 2010-2019). Wat betreft de geografische ligging van deze 
universiteiten en onderzoeksorganisaties van de overheid staan Europa en de VS duidelijk 
aan de leiding, met elk 29 % van de internationale octrooifamilies die van 
onderzoeksinstellingen afkomstig zijn. Amerikaanse starters en doorgroeiers genereerden 
echter viermaal zoveel internationale octrooifamilies in chemische en biologische recycling 
als hun Europese tegenhangers (338 t.o.v. 84). Dit lijkt erop te wijzen dat Europa weliswaar 
bijzonder actief is op het gebied van fundamenteel onderzoek, maar niet het volle potentieel 
daarvan benut wanneer het erop aankomt deze technologieën over te dragen aan de 
industrie. 
 
Snelle toename van innovatie in vlotter te recyclen plastics                                          
Naar de toekomst toe geeft de studie aan dat het domein van alternatieve plastics met 
vlottere recyclingmogelijkheden de voorbije jaren exponentieel is gegroeid, met een 
gemiddelde jaarlijkse groei van 10 % sinds 2010. Deze technologieën kunnen worden 
toegepast in de lucht- en ruimtevaart, de bouw, vervoer, windturbines en micro-elektronica. 
De snelle toename van octrooiaanvragen op deze gebieden is vrijwel uitsluitend toe te 
schrijven aan innovatie in een alternatief plastic dat dynamisch-covalente binding wordt 
genoemd – een methode die innoverende ontwerpen van duurzame plastics met 
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zelfherstellende eigenschappen mogelijk maakt. Hoewel Japan hierin veel sterker staat, zijn 
de meeste uitvindingen van universiteiten en onderzoeksinstellingen van de overheid op dit 
gebied afkomstig van Europese en Amerikaanse onderzoeksinstellingen. 

 
 
Meer informatie: 

• De belangrijkste bevindingen lezen  
• De volledige studie lezen 

 
Achtergrond: 
Plasticrecycling en alternatieve plastics zijn de twee sleuteltechnologieën waarmee 
plasticafval kan worden verminderd, een wereldwijde uitdaging die centraal staat in de Green 
Deal van de Europese Unie en in de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 
Naties. In de studie wordt onderstreept dat een oplossing voor het toenemende volume aan 
geproduceerde plastics dat in de huidige lineaire economie wordt gebruikt en weggegooid 
maar pas mogelijk is als de industrie overschakelt op een volledig circulair model waarin 
plasticproducten op het einde van hun levensduur niet als afval worden verwijderd, maar 
worden gebruikt om opnieuw waarde te creëren. Zoals vermeld in de studie werd naar 
raming meer dan de helft van alle in het verleden overal ter wereld geproduceerde plastics 
weggegooid, terwijl slechts 15 % werd gerecycled of verbrand. Elk jaar komt wel 50 miljoen 
ton nieuw plasticafval in ons milieu terecht. Het meeste plasticafval is afkomstig van 
verpakkingen (47 %) en textiel (14 %). In de EU wordt momenteel slechts 42 % van het 
plasticafval ingezameld voor recycling.  
 
Over internationale octrooifamilies  
De analyse werd uitgevoerd op basis van internationale octrooifamilies die elk een unieke 
uitvinding vertegenwoordigen en octrooiaanvragen omvatten die in ten minste twee landen of 
in een regionaal octrooibureau zijn ingediend, evenals internationale octrooiaanvragen.  
Internationale octrooifamilies vertegenwoordigen uitvindingen die door de uitvinder belangrijk 
genoeg worden geacht om internationale bescherming aan te vragen, en slechts een relatief 
klein percentage van de aanvragen beantwoordt aan dit criterium. Internationale 
octrooifamilies vormen dan ook een deugdelijk uitgangspunt voor de vergelijking van 
internationale innovatieactiviteiten. Omdat octrooiaanvragen worden ingediend vele 
maanden of zelfs jaren voordat de producten op de markt komen, worden zij vaak gezien als 
een vroegtijdige indicator van toekomstige technologietrends. 



 
Over het EOB 
Het Europees Octrooibureau (EOB) is met zijn 6400 medewerkers een van de grootste 
overheidsinstellingen in Europa. Het EOB is gevestigd in München en heeft kantoren in 
Berlijn, Brussel, Den Haag en Wenen. Het werd opgericht met als doel de samenwerking 
inzake octrooien in Europa te versterken. Aan de hand van de gecentraliseerde 
octrooiverleningsprocedure van het EOB kunnen uitvinders hoogwaardige 
octrooibescherming verkrijgen in wel 44 landen, die samen een markt van 700 miljoen 
mensen bestrijken. Het EOB is ook ‘s werelds toonaangevende autoriteit inzake 
octrooigegevens en octrooistudie. 
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