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Tijdens de bijeenkomst zullen we het hebben
over kwesties rond duurzame consumptie en
beleidsvorming.
In de vrije markt worden consumptiekeuzes
gezien als een privézaak van individuen. Dat is
de kern van de zaak. Overheden zijn meestal
huiverig om in te grijpen in de privésfeer
van burgers. In beleid dat als doel heeft om
duurzame consumptie te bevorderen, ligt de
nadruk daardoor vaak op de productie van
goederen en diensten, en niet op de consumptie
van individuen.
We willen graag met u in gesprek gaan over
het verbreden van het beleid rond duurzame

consumptie, en het ook hebben over mogelijke
maatregelen gericht op de consumptie van
individuele burgers. We willen ook graag
uw mening horen over de rol die burgers
volgens u kunnen spelen bij het vergroten van
duurzaamheid in de samenleving.
WAT IS DUURZAAMHEID?
We beginnen met een beschrijving van wat
duurzaamheid inhoudt.
Een van de meest gangbare definities van
duurzame ontwikkeling is die van de commissie
Brundtland.1 Volgens deze definitie is duurzame
ontwikkeling “een ontwikkeling die voorziet
in de behoeften van vandaag zonder het
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vermogen van toekomstige generaties in gevaar
te brengen om in hun behoeften te voorzien”.
Deze definitie wordt bekritiseerd vanwege de
nadruk op ontwikkeling. Tegenwoordig worden
ook de sociale, ecologische en economische
kanten van duurzaamheid2 meegenomen.
Anders gezegd, bij duurzaamheid draait het om
mens, milieu en economie.
WAT IS DUURZAME CONSUMPTIE?
In 1994, tijdens het Oslo Symposium, definieerde
het Noorse ministerie van Milieu duurzame consumptie als: “Het gebruik van diensten en producten die voorzien in basisbehoeften, die de
kwaliteit van leven verbeteren, die het gebruik
van natuurlijke hulpbronnen en giftige materialen zoveel mogelijk beperken, en die voor zo
min mogelijk uitstoot van afval en vervuilende
stoffen zorgen ... Zo kan worden voorkomen
dat de behoeften van toekomstige generaties
in gevaar worden gebracht.”

natuurlijke hulpbronnen niet voldoende zijn om
aan het huidige niveau van menselijke productie
en consumptie te kunnen blijven voldoen.
Als we onze huidige consumptiepatronen
volhouden, dan hebben we in 2030 een tweede
planeet nodig om aan de vraag te kunnen blijven
voldoen.3

CONSUMPTIE OP VIER GEBIEDEN
In dit burgerpanel staat consumptie op vier
gebieden centraal: eten en drinken, vervoer,
huisvesting en apparaten. Consumptie op
deze gebieden is goed voor 60 tot 70 procent
van de milieudruk die het gevolg is van
broeikasgassen, aantasting van de ozonlaag,
verzuring en verbruik van natuurlijke
hulpbronnen.8 Initiatieven van beleidsmakers
om consumptiepatronen beter af te
stemmen op bepaalde ecologische, sociale
en economische voorwaarden, zullen zich
daarom in elk geval op deze vier terreinen
richten. U zult deze voorbeelden dan ook
regelmatig zien terugkomen in deze brochure.

Onze huidige economische bedrijvigheid heeft
ook invloed op onze natuurlijke omgeving. Deze
draagt bij aan de opwarming van de aarde, zorgt
voor vervuiling en verandert landschappen.
We leggen landbouwgebieden aan, leiden
rivieren om, bouwen dammen, wegen en
fabrieken, leggen havens aan etc. – allemaal ter
ondersteuning van de productie en het vervoer
van goederen.

Dit is nog steeds een van de meest bruikbare
definities van duurzame consumptie die
momenteel in omloop is. We gebruiken deze
ook voor onze discussies.

De effecten worden niet alleen op lokaal niveau
gevoeld. Volgens de Europese Commissie
worden, “De effecten van de consumptie in
de EU [...] wereldwijd gevoeld, aangezien de
EU afhankelijk is van de invoer van energie en
natuurlijke hulpbronnen. Bovendien wordt een
steeds groter deel van de producten die in
Europa worden geconsumeerd in andere delen
van de wereld geproduceerd.”4

WAAROM
DUURZAME
CONSUMPTIE
BELANGRIJK IS
Zoals het er nu naar uit ziet, zullen onze

Verder zijn grote delen van Azië en Afrika nu
nog minder sterk economisch ontwikkeld dan
bijvoorbeeld Europa. Een van de grootste

WAT IS PACITA?
PACITA is een vierjarig project dat wordt gefinancierd door de EU. De afkorting staat voor
Parliaments and Civil Society in Technology Assessment. Doel is om beleidsvormingsprocessen te verbeteren die gaan over wetenschappelijke, technologische en
innovatievraagstukken.
PACITA streeft naar een sterker fundament voor beleidsvorming door de kennisbasis waarop
het beleid is gebaseerd te verstevigen. Daartoe vindt overleg plaats met verschillende
personen en organisaties. Het doel is om relevante kennis, ervaring en expertise aan te
boren die anders bij de beleidsvorming misschien over het hoofd wordt gezien.
U neemt deel aan de Europa Wide Views on Sustainable Consumption (Europa-brede
opvattingen over duurzame consumptie), een van de projecten die onder de PACITA-vlag
worden uitgevoerd. Er doen burgers aan mee uit België, Bulgarije, Denemarken, Hongarije,
Ierland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, en Tsjechië.

uitdagingen voor duurzaamheid is de verwachte
economische groei en bevolkingstoename in
deze regio’s.
Dit brengt grote uitdagingen met zich mee,
als we ervoor willen zorgen dat toekomstige
generaties ook een hoge levensstandaard
kunnen hebben. Verandering is nodig om mens,
milieu en economie op effectieve en eerlijke
wijze met elkaar in evenwicht te brengen.
VERANDERING DOOR BELEID
Europese
beleidsmakers
zoeken
naar
oplossingen die zowel met productie als
consumptie te maken hebben. Er zijn
verschillende belanghebbenden, die allemaal
het beleidsproces kunnen beïnvloeden: de
beleidsmakers zelf, politici, belangengroepen,
lobbyisten, de media, het bedrijfsleven,
vakbonden, niet-gouvernementele organisaties
enz. Sommige van deze partijen hebben meer
invloed dan anderen. Bijvoorbeeld omdat het
ze beter lukt om hun stem te laten horen. En
sommigen weten sneller zaken voor elkaar te
krijgen dan anderen.

In dit PACITA-project zijn we vooral geïnteresseerd in één groep belanghebbenden: burgers.
Doel van het burgerpanel waaraan u deelneemt
is dat we graag willen weten hoe burgers uit
11 verschillende Europese landen denken over
beleid rond duurzame consumptie. We zijn
benieuwd welke instrumenten beleidsmakers
volgens burgers moeten gebruiken, hoe vergaand of dwingend de maatregelen moeten
zijn, en op welke niveaus beleid moet worden
gemaakt. Kortom: als verandering nodig is, wie
zouden volgens burgers dan de leiding moeten
nemen in dat proces? En hoe zouden ze dat
moeten aanpakken?
Sommige veranderingen vereisen fundamentele
keuzes en brengen lastige afwegingen met zich
mee. Andere veranderingen voltrekken zich
geleidelijk en komen tot stand zonder dat iemand
het echt merkt. Bovendien kan één verandering
soms meerdere problemen oplossen. Met het
terugdringen van vervuiling kunnen bijvoorbeeld
ook banen worden gecreëerd, wordt het
milieu verbeterd en de volksgezondheid
bevorderd. Zo’n ideaal scenario wordt niet
altijd werkelijkheid. Het aanpakken van een
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duurzaamheidsvraagstuk gaat soms ten koste
van economische of milieubelangen. Kortom,
het vinden van oplossingen die in alle opzichten
– sociaal, ecologisch en economisch – goed
uitpakken, is een uitdaging.
DRIE MOGELIJKE RICHTINGEN
Er is niet één zaligmakende oplossing om tot
duurzamere consumptie te komen. In deze
brochure, en tijdens het burgerpanel, zullen we
ingaan op drie manieren om dit aan te pakken,
die overigens ook gecombineerd kunnen
worden.
De eerste aanpak is om een verschuiving in
ons consumptiepatroon tot stand te brengen;
waarbij niet perse minder maar duurzamer wordt
geconsumeerd. Doel is om een evenwicht te
vinden tussen wat en hoe mensen consumeren
en de gevolgen die dit heeft op onze
natuurlijke hulpbronnen, en op economieën en
samenlevingen wereldwijd.
De tweede aanpak die we zullen bekijken, is
het verminderen van het consumptieniveau. Dit
kan deels tot stand worden gebracht door het
consumptiegedrag te veranderen en deels door
productieprocessen te veranderen.
Tot slot kan de sociale, ecologische en
economische druk die consumptie veroorzaakt
ook worden verlaagd door zo min mogelijk afval
te produceren en door afval zoveel mogelijk
opnieuw te gebruiken.
Vanuit het oogpunt van beleidsmakers zijn
de beste oplossingen die waarbij nergens op
hoeft te worden ingeleverd. Ideaal is als een
beleidsmaatregel tot verbetering leidt zonder dat
bijvoorbeeld de keuzevrijheid wordt ingeperkt of
dat er op andere gebieden negatieve gevolgen
zijn. Dat is echter niet altijd mogelijk.
DE AMBITIES VAN DE EUROPESE UNIE
De EU bekijkt duurzaamheid op een aantal
manieren. Efficiënt gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en energie spelen in de EU-visie
een belangrijke rol. Sinds kort heeft de EU haar
aandacht gericht op het realiseren van een
kringloopeconomie – een economie die vrijwel
geen afval produceert.

Een belangrijk initiatief op dit moment is
Europe 2020,5 de groeistrategie van de EU
voor de komende jaren. Volgens José Manuel
Barroso, aftredend voorzitter van de Europese
Commissie, is het doel van Europe 2020
het bereiken van “een slimme, duurzame en
inclusieve economie met een hoog niveau
van werkgelegenheid, productiviteit en sociale
samenhang”.
Europe 2020 staat ook aan de basis van
andere initiatieven. Zoals het stappenplan voor
efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa (de
“Roadmap to a Resource Efficient Europe”).
Daarin staat hoe de Europese economie tussen
nu en 2050 kan worden omgevormd tot een
duurzame economie.

Hoofdstuk 1 geeft u achtergrondinformatie over
duurzame consumptie en beleidsvorming.
Hoofdstuk 2
gaat in op een eventuele
verschuiving naar duurzame consumptie.
Hoofdstuk 3 gaat over de optie om minder te
consumeren.
Hoofdstuk 4, tot slot, gaat over het
beperken van afval en de eerder genoemde
kringloopeconomie.
In de bijlage achterin deze brochure kunt u
vinden welke informatiebronnen voor deze
brochure zijn gebruikt.

Het stappenplan is ambitieus. In 2050 moet de
economie van de EU gegroeid zijn “op een
manier die rekening houdt met de
beschikbaarheid van hulpbronnen en de grenzen
van onze planeet. Zo draagt deze groei bij aan
een wereldwijde economische verandering.
Onze economie is concurrerend, inclusief en
zorgt voor een hoge levensstandaard met
veel minder milieueffecten. Alle hulpbronnen
worden duurzaam beheerd, van grondstoffen
tot energie, water, lucht, grond en bodem.
Klimaatdoelstellingen zijn dan gehaald, en
zowel biodiversiteit als ecosysteemdiensten
zijn op waarde geschat, beschermd, en sterk
hersteld.”6
Een ander initiatief dat voortvloeit uit
Europe 2020 is het actieplan voor duurzame
consumptie en productie (SCP) en een
duurzaam industriebeleid (SIP).7 Doel van
dit initiatief is om de EU op milieugebied een
leidende rol te geven in de wereld; door de
energie- en milieuprestaties van producten te
verbeteren, en te bevorderen dat consumenten
deze producten ook gebruiken.
Door deze initiatieven kan de samenleving er in
de toekomst wel eens heel anders uitzien dan
vandaag de dag.
DE INDELING VAN DEZE BROCHURE
Deze brochure bestaat uit vier hoofdstukken.
De hoofdstukken hangen samen met de vier
onderdelen van het burgerpanel.
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INLEIDENDE
OPMERKINGEN:
BELEIDSINSTRUMENTEN
IN DIT HOOFDSTUK GAAN WE DIEPER IN OP BELEID ROND
DUURZAME CONSUMPTIE. WE BESPREKEN OOK EEN AANTAL
INSTRUMENTEN WAAR BELEIDSMAKERS UIT KUNNEN KIEZEN.

OVERHEID

BURGERS

DRIEHOEK VAN VERANDERING

Om effectieve maatregelen te kunnen nemen
is het belangrijk dat beleidsmakers naast hun
eigen opvattingen ook de opvattingen van
twee andere belangrijke partijen in aanmerking
nemen: het bedrijfsleven en de burgers.
Samen vormen ze de zogeheten ‘Driehoek van
Verandering’.
Deze groepen zijn divers en hebben elk hun eigen
agenda. Ze vertegenwoordigen verschillende
belangengroepen en hebben uiteenlopende
machtsposities.
Elke groep heeft ook eigen manieren om het

gedrag van andere groepen te beïnvloeden.
Voor goede beleidsvorming en -uitvoering is
het belangrijk dat alle partijen inzicht hebben in
de gevolgen van hun beslissingen op de lange
termijn. Succes is afhankelijk van de acceptatie
en participatie van burgers, het bedrijfsleven en
de overheid. De uitdaging is om de agenda’s
van deze uiteenlopende groepen op elkaar af te
stemmen. Hoe moet dat gebeuren?
Het is niet eenvoudig om uniform beleid te
ontwikkelen voor een politieke unie die sociaal,
economisch en cultureel zo divers is als de EU.
Hoofdstuk 1 | 08
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MILIEUVRIENDELIJK KOOPGEDRAG
In veel opzichten weerspiegelt de prijs die consumenten betalen voor goederen en diensten
niet alle kosten die worden gemaakt. Prijzen omvatten zelden de kosten voor het aanvullen
van de natuurlijke hulpbronnen die worden gebruikt of de kosten van het beheersen van
negatieve effecten zoals vervuiling.
Als in de prijs van een product ook de kosten worden opgenomen die samenhangen met de
winning van grondstoffen, het transport, de productie, het gebruik en de uiteindelijke verwijdering, dan zou duidelijker worden wat deze producten onze samenleving werkelijk kosten.
Een transparanter kostenplaatje maakt bijvoorbeeld milieuvriendelijker koopgedrag
mogelijk. Een manier van kopen waarbij in alle fasen van het koopproces de nadruk ligt op
milieuvriendelijkheid.

Europese burgers hebben niet allemaal dezelfde
opvattingen. Ze wonen op verschillende
plekken, hebben verschillende culturen,
hebben verschillende toegang tot hulpbronnen
en producten, en leven onder verschillende
economische omstandigheden. Kortom, ze
hebben verschillende historische en sociale
wortels. Elk individu heeft bovendien een andere
opvatting over duurzame consumptie, of de
noodzaak daartoe. Dit alles is van invloed op
wat, hoe, hoeveel en wanneer ze consumeren.
Zelfs als individuen allemaal dezelfde
achtergrond en opvattingen hadden, zouden ze
daar ieder op hun eigen manier naar handelen.
Bij beslissingen over persoonlijke consumptie
maakt iedereen zijn of haar eigen afwegingen.
Niet alle beslissingen zijn voor iedereen
aanvaardbaar.
Neem bijvoorbeeld de auto. Privégebruik
van de auto betekent een groter gebruik
van natuurlijke hulpbronnen dan reizen met
het openbaar vervoer: het vereist meer
infrastructuur, meer land en meer fossiele
brandstoffen. Maar tegelijkertijd biedt het
gemak, bewegingsvrijheid, helpt het ons onze
kinderen en boodschappen te vervoeren, en
bespaart het tijd. In afgelegen gebieden is het
vaak het enige vervoersmiddel. Hoe moet beleid
gericht op autogebruik deze tegenstrijdige
behoeften in evenwicht brengen? En welke rol

zouden technologische ontwikkelingen kunnen
spelen in het verminderen van de invloed van
individueel autobezit?
De auto is ook een goed voorbeeld van een
ander kenmerk van consumptie. Mensen
zijn zich niet altijd volledig bewust van de
consumptiekeuzes die zij maken. De auto is
in veel EU-landen een algemeen aanvaard
en populair vervoersmiddel. Burgers in deze
landen beschouwen privé-autobezit als iets
normaals. Voor burgers in andere landen is de
fiets echter het meest voor de hand liggende
vervoersmiddel. Vervoersgewoonten in de EU
verschillen van land tot land, en ook binnen
landen zelf.
En het zijn niet alleen de burgers van vandaag
die de effecten voelen van het huidige beleid.
Wat nu wordt besloten, heeft ook gevolgen
voor toekomstige generaties. Hoe kunnen we
daar het beste rekening mee houden?
CONSUMPTIEBELEID HEEFT VERSTREKKENDE GEVOLGEN
Consumptie is een belangrijk onderdeel van veel
van onze dagelijkse activiteiten. Consumptie
jaagt onze economie aan, is van invloed op hoe
wij ons verhouden tot het milieu, en bepaalt
in belangrijke mate hoe onze samenleving
en cultuur eruitziet. Doordat consumptie zo
verweven is met ons dagelijks leven, raakt
beleid ten aanzien van consumptie aan een
breed scala aan fundamentele vraagstukken,
zoals klimaatverandering, voedselvoorziening,

© European Union 2014 - European Parliament.

Laten we een van de genoemde groepen eens
nader bekijken: de burgers.
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technologische ontwikkeling, mensenrechten,
rechtvaardigheid en sociale gelijkheid – om er
maar een paar te noemen. Als we één aspect
van ons consumptiepatroon veranderen, kan
dat doorwerken op veel andere plekken in de
samenleving.

hulpbronnen die weer vanuit een andere locatie
zijn ingevoerd. Dit betekent dat de gevolgen
van lokale consumptie, of deze nu positief of
negatief zijn, niet alleen lokaal worden gevoeld,
maar ook op andere plekken, soms zelfs heel
ver weg.

Daarom moeten beleidsmakers rekening
houden met de gevolgen die hun beslissingen
elders zullen hebben. Sommige daarvan
zouden weerstand kunnen oproepen. Zo
worden milieuoverwegingen soms gezien als
een belemmering voor de economische groei,
de werkgelegenheid of de verbetering van onze
levensstandaard.

BELEIDSINSTRUMENTEN
Beleidsmakers
beschikken
over
veel
verschillende instrumenten, variërend van ‘hard’
tot ‘zacht’. Harde maatregelen zijn verplichte
maatregelen. Het niet naleven hiervan brengt
sancties met zich mee. Zachte maatregelen
worden niet ondersteund door bindende
wetgeving. Twee voorbeelden daarvan zijn
richtlijnen en het uitbrengen van rapportages
door bedrijven (bijvoorbeeld over de sociale
waarden van een bedrijf).

Natuurlijk zijn niet alle beleidsbeslissingen
omstreden. Er zijn verschillende duurzame
keuzes die kunnen rekenen op een breed
draagvlak en die ook aansluiten bij de ambities
van beleidsmakers, het bedrijfsleven en burgers.
Een beleidsmaatregel die bijvoorbeeld een
dieet met meer seizoensgebonden groenten
bevordert, stimuleert duurzaamheid en brengt
gezondheidsvoordelen met zich mee, die op
hun beurt de druk op de gezondheidszorg
verminderen.
Hoe beter beleidsmakers in staat zijn om hun
beleid af te stemmen op de behoeften van
burgers, bedrijven en het milieu, hoe groter de
kans dat het beleid wordt geaccepteerd.
Dit roept de vraag op, op welk niveau beleid moet
worden gemaakt, uitgevoerd en gehandhaafd.
Op lokaal, nationaal, internationaal, Europees
of mondiaal niveau? Hoe zouden burgers uit
een land of regio waar gestreefd wordt naar
duurzame consumptie reageren als ze zien
dat deze doelstelling op andere plekken niet
wordt gedeeld? Moet een land zijn eigen pad
mogen kiezen of zou het gebonden moeten zijn
aan beslissingen die op internationaal niveau
worden genomen? Hoe kan beleid op nationaal
of internationaal niveau rekening houden met
initiatieven die voortkomen uit acties op lokaal
niveau?
Het belang van deze vragen wordt onderstreept
door het mondiale karakter van consumptie.
Wat mensen lokaal consumeren is mogelijk
ver weg geproduceerd – en met natuurlijke

Laten we eens kijken naar enkele instrumenten
die beleidsmakers zoal gebruiken.
INFORMATIE
Door burgers informatie te geven, proberen beleidsmakers veranderingen tot stand te brengen
zonder ze voor te schrijven. Aangenomen wordt
dat consumenten vanzelf duurzamere keuzes
maken als ze beter zijn geïnformeerd.
Informatie kan op verschillende manieren
worden aangeboden: via boodschappen op
radio en tv, folders, affiches op openbare
plaatsen, en via certificering en etiketten voor
producten en diensten. Kinderen kunnen
op school les krijgen over duurzaamheid.
Consumenten kunnen door speciaal opgeleid
personeel in winkels informatie krijgen over
duurzame producten.
Toch is het maken van doeltreffende voorlichtingscampagnes niet eenvoudig. De belangrijkste vragen zijn: welke informatie geven we, hoe
bieden we die aan, en waar bieden we deze
aan? Ook het goed en eerlijk vergelijken van
producten en diensten is verre van eenvoudig.
Slechte voorlichtingscampagnes overladen
burgers met te veel informatie of, erger nog,
met onjuiste informatie, wat weer kan leiden
tot achterdocht. Als bedrijven bijvoorbeeld
overdrijven hoe milieubewust ze zijn of hoe
maatschappelijk verantwoord ze ondernemen,
Hoofdstuk 1 | 12
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kan dit argwaan wekken bij consumenten.
Hetzelfde geldt voor etiketten op producten, die
soms niet helemaal duidelijk zijn, bijvoorbeeld
over aan welke standaard het product nu
precies voldoet. Daarnaast kan een wildgroei
aan etiketten en certificeringsregelingen tot
verwarring leiden.
Ook voor bedrijven kan het etiketteren en
certificeren van producten een uitdaging
vormen. Zo heeft de aanvraagprocedure voor
veel kleine bedrijven te veel voeten in de aarde,
waardoor ze er niet aan kunnen deelnemen.
Hoewel beleidsmakers vaak gebruikmaken van
voorlichtingscampagnes, zijn ze niet altijd even
effectief. Zelfs als er uitstekende informatie
wordt gegeven, hoeft dat niet te betekenen
dat consumenten hun gedrag veranderen.
Bijvoorbeeld vanwege economische, sociale,
politieke, of technische redenen. Of omdat de
juiste infrastructuur ontbreekt.
REGELGEVING
Regelgeving is verplichtend en gaat gepaard
met sancties als de regels niet worden
nageleefd. Verbodsbepalingen, verplichtende
normen, (bouw)vergunningen – het zijn allemaal
voorbeelden van regulering. Een ander voorbeeld
is als beleidsmakers regelgeving gebruiken
om het goede voorbeeld te geven. Zo kunnen
overheidsinstanties verplicht worden om zich
te houden aan regels voor maatschappelijke
verantwoordelijk gedrag of om milieuvriendelijk
producten in te kopen.
Regelgeving kan heel effectief zijn bij het
veranderen van consumptiegedrag. Regels
moeten echter ook worden gehandhaafd, wat
extra administratieve lasten met zich meebrengt
voor lokale en nationale overheden.
Om effectief te zijn, moet regelgeving gelijk
opgaan met veranderingen en innovatie. De
wetgever kan het tempo van de technologische
ontwikkelingen vaak echter niet bijbenen.
In sommige gevallen vermindert regelgeving de
keuzevrijheid van burgers, doordat producten
of diensten van de markt worden gehaald.
Dit betekent dat beleidsmakers een balans

moeten zien te vinden tussen wat nodig is en
waar burgers achter kunnen staan. Volgens het
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
zijn burgers bezorgd dat op een aantal gebieden
sprake is van overregulering. Zo hebben burgers
in heel Europa hun ontevredenheid geuit over
het afschaffen van gloeilampen ten gunste van
energiezuinigere alternatieven.

maar ook om duurzaam gedrag te stimuleren.

Regulering richt zich meestal op fabrikanten en
overheidsinstanties en minder rechtstreeks op
de consument.

Sommigen proberen invloed uit te oefenen
door gebruik te maken van rolmodellen en
beroemdheden. Zo kan bepaald gedrag
aantrekkelijk en modieus worden gemaakt. Het
risico is wel dat consumenten weer terugvallen
in hun oude gewoonten zodra de nieuwigheid
eraf is.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Beleidsmakers maken al langere tijd gebruik
van de strategie om positieve of negatieve
financiële prikkels te geven. Ze belasten in
dat geval gedrag dat ze willen terugdringen en
subsidiëren gedrag dat ze willen stimuleren.
Mensen (zowel burgers als ondernemers) zijn
in het algemeen gevoelig voor wat er met hun
portemonnee gebeurt.
Volgens de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werken
financiële maatregelen het beste wanneer
ze krachtig en ingrijpend zijn, en wanneer ze
het prijsverschil tussen duurzame en minder
duurzame producten duidelijk verkleinen.
Kleine positieve of negatieve financiële prikkels
hebben weinig effect.9

SUGGESTIE
Beleidsmakers kunnen verandering ook
nastreven door bepaalde keuzes aantrekkelijker
te maken voor consumenten – vaak zonder dat
consumenten zich daar volledig bewust van
zijn.

Andere initiatieven vertrouwen op emotie.
Schuldgevoel is een krachtige motivator voor
gedragsverandering. Volgens psychologen kan
een doelgroep echter ook afhaken als teveel
wordt ingezet op het creëren van een schuldgevoel.
Op sommige terreinen zijn subtiele maatregelen
genomen om gedrag te veranderen. Voorbeelden
zijn het aanbieden van kleinere borden om aan
te moedigen tot kleinere porties, geen plastic

tassen aanbieden aan de kassa, dat verkopers
klanten juist bepaalde producten laten zien,
of het plaatsen van aantrekkelijke afvalbakken
in openbare ruimtes om het gebruik ervan te
stimuleren. Afhankelijk van de culturele context
kunnen deze maatregelen meer of minder
effectief zijn in verschillende EU-landen. Ook
kan het effect na verloop van tijd kleiner worden
doordat het nieuwe er van af is.
Ten slotte zijn er initiatieven om “gemeenschappelijke consumptie” aan te moedigen: het gebruik van producten door meerdere individuen
in plaats van door één enkele persoon. Dit
wordt ook wel de “deeleconomie” genoemd.
In een deeleconomie wisselen consumenten
actief gereedschappen, goederen en diensten
uit. Deze initiatieven ontstaan meestal op lokaal
niveau, waarbij mensen proberen om elkaar te
beïnvloeden. Het is nog niet duidelijk hoe regelgeving van bovenaf zulke ontwikkelingen zou
kunnen (of moeten) beïnvloeden.
COMBINATIES
VAN
DE
GENOEMDE
MAATREGELEN
Meestal komen beleidsmakers tot een combinatie van initiatieven, waarbij ze gebruik maken
van meerdere van de genoemde maatregelen.

Naast belastingen en subsidies kunnen
beleidsmakers bijvoorbeeld aantrekkelijke
leningen aanbieden voor duurzame producten,
of kunnen zij gebruik maken van bonusregelingen
of kortingsbonnen om de aankoop van
duurzame producten te stimuleren.
Als beleidsmakers belastingen gebruiken om
gedrag te veranderen, moeten ze oppassen
dat ze huishoudens met een laag en gemiddeld
inkomen niet onevenredig belasten. Dit kan
namelijk tot grotere sociale ongelijkheid leiden.
Een idee dat momenteel populair is binnen
de EU, is het verschuiven van belasting
op arbeid (zoals inkomstenbelasting) naar
belasting van consumptie en verbruik, zoals
de omzetbelasting. De Europese Commissie
zou graag zien dat overheden belastingen niet
alleen gebruiken voor hun eigen inkomsten,
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ALS DE EU DUURZAMER WIL WORDEN, DAN ZAL ZIJ HAAR
CONSUMPTIEPATRONEN MOETEN VERANDEREN. EEN VAN DE
MOGELIJKHEDEN IS HET LEVEREN EN AFNEMEN VAN
DUURZAMERE PRODUCTEN EN DIENSTEN. DIT HOOFDSTUK
BESCHRIJFT EEN AANTAL MANIEREN WAAROP DIT KAN
WORDEN BEREIKT.
Duurzame consumptie is consumptie die
voor onbepaalde tijd kan worden voortgezet.
Natuurlijke hulpbronnen worden niet uitgeput
en er ontstaan geen sociale of economische
onevenwichtigheden.
Kiezen voor duurzame consumptie betekent
niet noodzakelijkerwijs dat er minder wordt
geconsumeerd (het onderwerp van het
volgende hoofdstuk). De nadruk ligt eerder
op een overgang naar duurzame alternatieven
voor de huidige producten en diensten. Een
verschuiving naar duurzame energiebronnen
leidt bijvoorbeeld niet tot een lager
energieverbruik in het algemeen. Alleen de bron
van de energie verandert.

Het veranderen van consumptiepatronen roept
vragen op over de relatie tussen beleidsmakers
en burgers. In hoeverre moeten beleidsmakers
het voortouw nemen? Hoeveel ruimte moeten
burgers krijgen om hun eigen keuzes te maken?
En welke rol is er voor hen weggelegd in het
veranderen van consumptiepatronen?
Het beantwoorden van deze vragen is niet
eenvoudig. Om doeltreffende maatregelen te
kunnen nemen, moeten beleidsmakers te weten
komen wat consumenten écht vinden. Ze moeten
beleid ontwikkelen dat niet alleen aansluit op
dat gevoel, maar zich ook bezighouden met wat
burgers bereid zijn te doen. Niet in de laatste
plaats omdat bekend is dat er een kloof bestaat
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tussen wat consumenten vinden (en zeggen) en
wat ze daadwerkelijk kunnen en zullen doen.
DE ENE BURGER IS DE ANDERE NIET
Bovendien is elke burger weer anders. In plaats
van een homogene groep zijn consumenten
een heterogene groep individuen die verschillen
in hun bereidheid en vermogen om hun keuzes
en acties om te buigen naar duurzamer
consumptiepatronen.
Sommige mensen zijn geïnteresseerd in
duurzaamheid. Anderen zijn dat in mindere mate,
of ze hebben andere prioriteiten. Dat mensen
minder interesse hebben in duurzaamheid kan
ook voortkomen uit een gebrek aan relevante
informatie of een gebrek aan tijd om meer te
weten te komen.
Niet iedereen verkeert in dezelfde positie
om veranderingen teweeg te brengen. Hoe
hoger mensen in een hiërarchie zitten, hoe
meer invloed ze hebben. De gemiddelde
medewerker heeft bijvoorbeeld minder invloed
op het consumptiebeleid van een bedrijf dan
leidinggevenden.
Ook levenskeuzes of sociale omstandigheden
zijn van invloed. Zo kunnen huiseigenaren
meer uitgaven doen aan hun huis dan mensen
met een huurwoning. Ze kunnen besluiten een
efficiëntere CV-ketel te installeren, oude ramen
te vervangen door ramen met dubbel glas, en
ga zo maar door. Mensen in huurwoningen
daarentegen betalen de energierekening, maar
hebben vaak weinig zeggenschap over het
verwarmingssysteem dat is geïnstalleerd.
Hetzelfde geldt voor de financiële situatie
waarin mensen verkeren. Als het duurzamer
maken van producten betekent dat de prijs
omhoog gaat, dan zal niet iedereen in staat zijn
om ze te kopen.
WAT MOETEN BURGERS DOEN?
Burgers spelen een interessante rol bij de
overgang naar een duurzamer samenleving. Is
het aan hen om een dergelijke verandering tot
stand te brengen? Zo ja, welke mogelijkheden
hebben zij om daar vorm aan te geven?
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De meest voor de hand liggende manier
om waarop burgers kunnen bijdragen aan
duurzamer consumptie is door middel van hun
koopgedrag. Ze kunnen producten die hun
goedkeuring hebben kopen, en producten waar
ze tegen zijn laten liggen.
De impact van het koopgedrag van de individuele
consument is misschien klein, maar als collectief
kunnen consumenten een groot verschil
maken. Zo kunnen collectieve inkoopacties of
consumptieacties op lokaal niveau bijdragen
aan duurzaamheid – voorbeelden daarvan zijn
ruilhandel en samenwerking op het gebied van
tuinieren of duurzame energie.
Door zelf duurzamer te handelen, kunnen
individuele burgers en groepen bovendien een
overtuigend voorbeeld zijn voor anderen.
Burgers kunnen ook hun standpunten kracht
bijzetten in het stemhokje en zo invloed
uitoefenen op politici, die vanuit hun positie in
staat zijn om voor verandering te zorgen. Buiten
verkiezingstijd kunnen burgers op diverse
manieren rechtstreeks bij beleidsmakers
aankloppen, bijvoorbeeld door het schrijven
van brieven of door protestdemonstraties.
VERVOER EN DUURZAAMHEID
Een voorbeeld van moderne consumptie die
momenteel op gespannen voet staat met
duurzaamheid, is het vervoer. In het bijzonder
het particuliere autogebruik en het vliegverkeer.
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Ondanks een kleine daling blijkt uit de prognose
dat auto’s in 2050 nog steeds goed zullen zijn
voor meer dan 60% van het passagiersvervoer.
Is dat een ontwikkeling die beleidsmakers
moeten proberen tegen te gaan? Dat zou
gevolgen hebben voor de keuzemogelijkheden
van individuele burgers.
Als beleidsmakers burgers tot een andere
vormen van mobiliteit willen bewegen, zijn
er verschillende manieren waarop zij het
vervoersgedrag kunnen beïnvloeden.
De eerste is het geven van positieve of
negatieve financiële prikkels. Bijvoorbeeld
belastingvoordelen voor “met-de-fiets-naarhet-werk”-regelingen of carpoolen. Financiële
steun voor de aanschaf van voertuigen met een
lage uitstoot is een andere optie. Overheden
kunnen hogere brandstofaccijnzen invoeren of
tol gaan heffen op wegen of in stadscentra.
Een tweede manier is om bij de planning van
infrastructuur, collectief vervoer de voorkeur te
geven boven individueel autovervoer. Dat is niet
eenvoudig. Het autobezit is in discussies over
duurzame consumptie een bijzonder gevoelig
onderwerp. Voor sommigen is de auto een symbool van individuele vrijheid. Voor anderen is de
auto essentieel voor hun mobiliteit in gebieden
waar het openbaar vervoer onderontwikkeld is.
Het particuliere wegvervoer is diepgeworteld
in onze samenleving. Bij beslissingen over
ruimtelijke ordening profiteren particuliere
autobezitters van de culturele voorkeur voor
deze vorm van vervoer. Om daar verandering
in te brengen, zou in sommige landen een
grote verschuiving nodig zijn in de houding van
mensen ten aanzien van particulier autobezit.
EFFECTIEVE INFORMATIEVOORZIENING
Zoals we in het vorige hoofdstuk al zagen, is
informatievoorziening een van de instrumenten
waarover beleidsmakers beschikken. Het

kan worden gebruikt om beslissingen te
ondersteunen die zij namens burgers nemen,
maar ook om burgers te helpen hun eigen
keuzes te maken.
Een van de meest effectieve manieren om burgers
te informeren over consumptiekeuzes, is
etikettering. Het is ook een van de moeilijkste
methoden om goed toe te passen. Goed
toegepast geven etiketten burgers vertrouwen en
zijn ze een handige steun bij consumptiekeuzes.
Bij een slechte toepassing van etiketten wordt
de burger huiverig of raakt verward.
Autogebruik in de EU
Vervoersmiddelen die mensen
minstens één keer per dag gebruiken
Bron: Eurobarometer11

Volgens de laatste voorspellingen van de
Europese Commissie zal de vraag naar
passagiersvervoer in 2050 met ongeveer 40%
zijn gestegen ten opzichte van 2010. De vraag
naar vrachtvervoer zal met ongeveer 54% zijn
gestegen.10

Spanje
Portugal
Nederland
Litouwen
Ierland
Hongarije
Denemarken
Tsjechië
Bulgarije
België
Oostenrijk
0%
Fiets

10%

20%

Openbaar vervoer

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Een auto (bestuurder of passagier)

Etikettering is een populair middel, maar er
zijn grote verschillen: wat betreft de producten
die in aanmerking komen, welke milieu- en
handelsnormen in acht moeten worden
genomen, welk effect ze hebben, en waar deze
effecten worden gevoeld.
Daarbij komt dat de EU-lidstaten initiatieven voor
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Momenteel importeert de EU een groot deel van
haar energie. De afhankelijkheid van buitenlandse
olie was in 2011 meer dan 80%, bij gas was
dat meer dan 60%. Naar verwachting zal deze
afhankelijkheid verder toenemen. De Europese
Commissie verwacht dat de afhankelijkheid van de
invoer van olie in 2030 boven de 90% zal liggen. We
zullen dan voor 80% afhankelijk zijn van de invoer
van ons gas.
In het cirkeldiagram vindt u een overzicht van het
energieverbruik in de EU in 2011.

etikettering en normering in verschillend tempo
toepassen. Neem bijvoorbeeld het gebruik van
het woord “biologisch” in de voedingssector.
In sommige landen is het gebruik van deze
aanduiding ingeburgerd. In andere landen is het
een relatief nieuw begrip voor de consument.
De aanduiding kan zelfs verschillende dingen
betekenen in verschillende landen.
Europese wetgevers kunnen mogelijk een rol
spelen bij het standaardiseren en vereenvoudigen
van etikettering in de EU. Een voorbeeld
hiervan is het EU-milieukeurmerk (Ecolabel), dat
aanvankelijk werd gebruikt voor elektronische
goederen. Inmiddels wordt het gebruikt voor
een veel breder scala aan producten, en zou
het ook op diensten kunnen worden toegepast.
NEUTRAAL BELEID OF KEUZES
VASTLEGGEN?
Als burgers over de juiste informatie beschikken,
kunnen zij makkelijker consumptiekeuzes
maken. Neutraal beleid, waarbij alleen informatie
over verschillende consumptiekeuzes wordt
gegeven, laat nog veel ruimte aan de burger
om eigen keuzes te maken. Voor sommigen
is dat acceptabel: het is aan individuen,
organisaties en/of landen om de informatie
effectief te gebruiken. Anderen zijn daar minder
gelukkig mee, omdat het ertoe kan leiden dat
bijvoorbeeld milieudoelstellingen niet worden
gehaald. De energiedoelstellingen van de EU
zijn een goed voorbeeld. Tegen 2020 wil de EU
dat we 20% efficiënter met energie omgaan,

Bron: Europese Commissie13

20% minder broeikasgassen uitstoten en
20% meer van duurzame energie gebruiken.12
Sommige landen zijn goed op weg om deze
doelen te bereiken, andere niet.
Eén manier waarop de EU het gewenste resultaat
kan bereiken, is om bindende doelstellingen
voor te schrijven en eventueel sancties op
te leggen aan lidstaten die tekortschieten.
Anders riskeert de EU dat zij haar doelstelling
om de afhankelijkheid en het gebruik van
fossiele brandstoffen te verminderen, niet haalt.
Sommigen vinden echter dat zo’n aanpak
onvoldoende rekening houdt met de situatie
in afzonderlijke lidstaten, en de prioriteiten die
daar worden gesteld.
Dit sluit aan bij de discussie over de vraag of de
EU moet voorschrijven welke technologiekeuzes
lidstaten maken om hun doelen te bereiken.
Sommigen zijn voorstander van een neutrale
opstelling, die landen vrij laat om te kiezen
welke technologie ze willen gebruiken. Zo kan
de uitstoot worden verminderd met behulp
van zowel kernenergie als windenergie.
Voor-standers van een technologie-neutrale
opstelling, zijn terughoudend om lidstaten
te verplichten om bepaalde technologische
keuzes te maken.
In de toekomst zouden beleidsmakers in de EU
kunnen kiezen voor een minder technologieneutrale opstelling. Ze zouden kunnen beginnen
met het maken van duidelijke technologische

keuzes in de energiesector, zoals het verkiezen
van bepaalde oplossingen boven andere. Er
is echter weinig overeenstemming op dit vlak
tussen de EU-lidstaten onderling. Men is het
er zelfs niet over eens of dit beleid wel op
EU-niveau moet worden gemaakt. Misschien
zijn nationale overheden beter in staat om
energievraagstukken aan te pakken, gezien de
uiteenlopende combinaties van energiebronnen
waar individuele lidstaten van afhankelijk zijn.
TOP-DOWN OF BOTTOM-UP?
Beleidsdiscussies over duurzaamheid gaan
vaak over “top-down”-opties, waarbij besluiten
die door de overheid worden genomen,
aan burgers worden opgelegd. Wat vaak
minder aandacht krijgt, is de bijdrage die
burgerinitiatieven (zouden) kunnen leveren om
beleidsdoelen te halen.
Door samen te werken kunnen gemeenschappen meer doen met minder. Technologie
is vaak de spil in deze ontwikkelingen omdat
het gezamenlijke initiatieven van mensen om
producten te huren, te ruilen, te verhandelen of
te delen gemakkelijker maakt. Dit gebeurt op een
schaal die we nog niet eerder hebben gezien.
Deze initiatieven verlagen de druk op natuurlijke
hulpbronnen doordat producten langer worden
gebruikt en door een bredere groep mensen,
waardoor ook de sociale gelijkheid toeneemt.
Mensen beginnen ook met elkaar samen te
werken om voedsel te produceren. In heel

Europa zijn er voorbeelden van plaatselijke
bewoners die gezamenlijk groente, fruit en
vlees produceren op kleine stukjes grond.
Een belangrijke vraag is hoe beleidsmakers
moeten
omgaan
met
initiatieven
tot
gemeenschappelijke consumptie. Net als bij de
andere onderwerpen die in dit boekje worden
besproken, is de eerste vraag misschien
of beleidsmakers zich überhaupt moeten
bemoeien met dergelijke burgerinitiatieven. En
zo ja, hoe moeten ze dat dan vormgeven?
Beleidsmakers kunnen op verschillende
manieren betrokken raken bij initiatieven vanuit
de lokale gemeenschap. Zo kunnen ze directe
en indirecte financiële steun geven, bijvoorbeeld
via partnerschappen tussen overheid en
burger. Overheden zouden informatie kunnen
verspreiden over goede voorbeelden (best
practices),
of
logistieke
ondersteuning
kunnen bieden. Misschien kan er juist meer
verantwoordelijkheid worden overgedragen aan
lokale gemeenschappen?
Wat de beleidsmakers ook mogen beslissen,
het is duidelijk dat initiatieven tot “samen
consumeren” een rol kunnen spelen bij het
duurzamer maken van onze samenleving.
Zolang de iniatieven blijven groeien en zich
voldoende aanpassen aan de gemeenschappen
waaruit ze voortkomen.

ALTERNATIEVE VORMEN VAN CONSUMPTIE
Europese consumenten zijn zich niet alleen bewust van alternatieve vormen van consumptie,
ze denken ook actief na over hoe ze deze in de toekomst zouden kunnen gebruiken. In de
grafiek vindt u het percentage respondenten dat onlangs in een enquête aangaf een bepaalde
vorm van alternatieve consumptie te overwegen.
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ONTWORPEN OM WEG TE GOOIEN

Momenteel zijn veel beleidsmaatregelen gericht
op het verkleinen van de negatieve effecten
van ons huidige consumptiepatroon, niet op
het verminderen van de consumptie zelf. Er is
dus ruimte voor beleidsmakers om maatregelen
te overwegen die tot minder consumeren
aanmoedigen. Een voorbeeld hiervan is het
geleidelijk afschaffen van gloeilampen in de EU
en deze te vervangen door efficiëntere lampen,
waardoor minder energie nodig is.15
Er zijn echter twijfels over hoe effectief
beleidsmaatregelen zijn die zich alleen richten
op het verminderen van de consumptie in de
EU. Een lager consumptieniveau legt nog
steeds beslag op natuurlijke hulpbronnen en
het milieu. En zelfs als het consumptieniveau

in Westerse landen zou dalen, dan is de
kans groot dat naarmate de economieën van
opkomende landen verder groeien, de totale
wereldwijde consumptie toch zal toenemen.
De zorg is dat zelfs als opkomende landen
op de meest milieuvriendelijke wijze zouden
gaan consumeren, de wereldwijde consumptie
toch toeneemt (door een sterke groei van de
wereldbevolking).
Dit heeft een discussie doen losbranden waarin
sommigen pleiten voor een aanpak waarbij
economische groei niet mag leiden tot een
grotere druk op natuurlijke hulpbronnen.
Sommigen gaan zelfs nog verder. Ze willen geen
groei van de productie of consumptie (nulgroei),
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ONZE CONSUMPTIE IN PERSPECTIEF
De gemiddelde Europeaan gebruikt ongeveer
4 keer zoveel natuurlijke hulpbronnen als een
Afrikaan en 3 keer zoveel als iemand uit Azië,
maar 2 keer zo weinig als een Amerikaan,
Canadees of Australiër.19
Achter deze ruwe gemiddelden kunnen grote
verschillen schuilgaan, bijvoorbeeld tussen
landen in Europa. Toch bieden de cijfers
een bruikbaar kader. Zeker als je bedenkt
dat Afrika en Azië het meeste potentieel
hebben voor economische ontwikkeling.
Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren
als deze regio’s in hun streven naar een
Europese levensstandaard ook het Europese
consumptieniveau bereiken – of als iedereen
het Amerikaanse consumptiepatroon zou
gaan volgen. Zou dat op duurzame wijze
kunnen?
of pleiten zelfs voor het terugdraaien van de
huidige productie en consumptie (“degrowth”).
TOENAME VAN DE CONSUMPTIE
Voorlopig neemt de consumptie in de EU
echter toe. Voor een deel komt dat door welke
producten we gebruiken.
We geven een voorbeeld uit de voedingssector.
Gemiddeld zijn EU-burgers voor 60% van hun
eiwitinname afhankelijk van vlees. Maar voor
de productie van vlees zijn grote hoeveelheden
water, land en diervoeding nodig. De druk die
vlees legt op natuurlijke hulpbronnen wordt nog
vergroot doordat EU-burgers gemiddeld zo’n
50% meer eiwitten eten dan ze nodig hebben.
Geschat wordt dat als EU-burgers de helft
minder vlees en zuivel zouden gebruiken, de
uitstoot van broeikasgassen door de landbouw
met 25% tot 40% zou dalen. De uitstoot van
stikstof zou met 40% dalen.16
Als het milieu-effect van afzonderlijke
producten kleiner wordt, kan het zijn dat
we er meer van gaan gebruiken, en dat de
totale milieubelasting toeneemt. Dit wordt het
“rebound-effect” genoemd. Apparaten worden
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steeds energiezuiniger, maar we gebruiken meer
en meer apparaten en we vervangen ze vaker.
Tussen 1998 en 2008 stegen de uitgaven aan
apparaten in EU-huishoudens met bijna 30%.
Bovendien wordt 80% van de apparaten die we
kopen, gebruikt en vervolgens weggegooid in
plaats van gerepareerd of hergebruikt.17
Daarnaast is de trend nog steeds om meer
en grotere huizen te bouwen voor minder
mensen. Elke woning is voorzien van moderne
apparatuur. Dat vergroot de vraag naar
modieuze apparaten, en naar elektriciteit.
En niet alleen dat. Elke afzonderlijke woning
moet worden verwarmd of gekoeld in
verschillende tijden van het jaar. Ze moeten
worden onderhouden. En met het bouwen van
meer woningen worden ook meer natuurlijke
hulpbronnen verbruikt.
De consumptie is ook elders toegenomen.
Mensen kopen gemiddeld meer kleding en
dragen deze gedurende kortere periodes. Ze
gaan graag met de mode en trends mee. Dat
geldt niet alleen voor kleding, maar ook voor
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WAAR VOEDSELVERSPILLING VOORKOMT
Volgens het Global Footprint Network, 2010, bedroeg de gemiddelde ecologische
voetafdruk in 2007 wereldwijd 2,7 hectare per persoon (18,0 miljard in totaal). Dat is meer
dan de biocapaciteit die gemiddeld beschikbaar is. Die bedraagt wereldwijd 1,8 hectare
per persoon (12 miljard in totaal). Er is dus wereldwijd sprake van een ecologisch tekort
van gemiddeld 0,9 hectare per persoon (6 miljard in totaal).18
elektronische apparaten, auto’s en buitenlandse
vakanties – om enkele voorbeelden te geven.
Zoals gezegd in het vorige hoofdstuk, zijn
mensen mobieler dan ooit en gebruiken zij
daarvoor in het dagelijske leven meestal de auto.
Ze kunnen zich dan vrijer en onafhankelijker
verplaatsen. Ook als toerist hebben we een
belangrijke invloed op de consumptiepatronen
en de druk op natuurlijke hulpbronnen op
onze vakantiebestemming. Als de mobiliteit
toeneemt, stijgt ook de consumptie elders, niet
alleen in eigen land.
Om deze trends om te buigen zouden
mensen hun consumptiegedrag sterk moeten
aanpassen. Sommige veranderingen zullen ze
graag uit zichzelf doen. Andere moeten van
bovenaf worden opgelegd door beleidsmakers.
In beide gevallen is de grote vraag: welke
(eventuele) veranderingen zijn burgers bereid te
accepteren?
ONTWORPEN OM LANG MEE TE GAAN
Het tempo waarmee de consumptie groeit wordt
versneld door de betrekkelijk korte levensduur
van sommige producten. Deze situatie wordt
nog versterkt doordat het soms goedkoper is
om een kapot product te vervangen dan om het
te laten repareren.
Soms wordt een product door technologische
vooruitgang ingehaald door een sneller,
krachtiger, nuttiger of effectiever alternatief.
Hoewel het nog functioneert, brengt het
vervangen ervan voordelen met zich mee.
Het komt ook voor dat producten zo worden
ontworpen dat ze het na verloop van tijd
niet meer doen. Dat wordt “geplande
veroudering” genoemd. In andere gevallen
zorgt technologische vooruitgang ervoor dat

een product verouderd raakt. Of de consument
heeft het gevoel dat een product overbodig
is, simpelweg omdat er een nieuwere versie
is verschenen. Kortom, er is ruimte om naar
manieren te zoeken om de levensduur van
producten te vergroten.
Als een product het niet meer doet, is vaak
slechts een klein onderdeel kapot gegaan.
Door producten “modulair” te ontwerpen kan
de levensduur sterk worden verlengd, doordat
verouderde of kapotte onderdelen gemakkelijk
kunnen worden vervangen.
Een andere optie is om fabrikanten te verplichten
om kapotte producten terug te nemen of
gewoon duurzamer producten te ontwerpen.
Consumenten zouden op hun beurt kunnen
weigeren om producten met een korte
levensduur te kopen. Vaak worden consumenten
echter in hun keuze beperkt vanwege financiële
redenen. Duurzamer producten zijn namelijk
meestal duurder in aanschaf, waardoor ze
buiten het budget van sommige consumenten
vallen. Hoewel producten van hogere kwaliteit
op de lange termijn goedkoper zijn (omdat ze
langer mee gaan), kunnen sommige mensen
daar niet van profiteren.
BETROUWBARE INFORMATIE
Reclame is een krachtig instrument dat door
fabrikanten en winkeliers wordt gebruikt om
een gevoel van verlangen op te wekken.
Consumenten wordt voorgehouden dat de
nieuwste versie van een product ook de kwaliteit
van hun leven zal verbeteren.
Reclame is over het algemeen bedoeld om ons
aan te moedigen meer producten te kopen van
een bepaald bedrijf. Dat roept een belangrijke
vraag op over de rol van reclame in duurzame
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consumptie.
Moeten
regelgevers
zich
bezighouden met de relatie tussen reclame,
consumptie en duurzaamheid?
Eén manier waarop een bedrijf kan proberen
om consumenten over te halen, is door zijn
groene imago te promoten. Een product dat
het energieverbruik vermindert, kan aansluiten
bij de wens van de consument om een zuiniger
product te kopen, of een product met een
kleinere ecologische voetafdruk.
Bij het promoten van de duurzaamheid van een
product of dienst moet “green-washing” zoveel
mogelijk worden voorkomen. Daarbij komt het
beeld dat de onderneming van zichzelf schetst
niet overeen met de realiteit van haar milieu- en
sociale beleid.
Reclame maken is niet de enige manier waarop
fabrikanten proberen hun boodschap over te
brengen. Ze gebruiken bijvoorbeeld ook prcampagnes, sociale media, etikettering en
normering.
Reclame, public relations en etikettering
kunnen ook worden gebruikt voor initiatieven
om de consumptie te verminderen. Een
vaak aangehaald voorbeeld is de beperking
van tabaksreclame in sommige landen,
of
gezondheidswaarschuwingen
op
de
verpakkingen van sigaretten. Maatregelen
hoeven echter niet zo verstrekkend te zijn. In
plaats van iets regelrecht te verbieden, kunnen
beleidsmakers (in theorie) bijvoorbeeld ook
campagnes verbieden of ontmoedigen die
consumptie stimuleren, zoals twee-voorde-prijs-van-één-aanbiedingen, of koop-ernu-een-en-krijg-er-later-een-gratis-acties.
Ook kunnen ze campagnes stimuleren die
duurzame producten of milieuprestaties onder
de aandacht brengen.
BELASTING OP CONSUMPTIE
Het verstrekken van betrouwbare en
transparante informatie is niet alleen belangrijk
voor degenen die willen aanmoedigen tot meer
of minder consumptie. Het raakt de kern van hoe
wij de prijs van goederen en diensten bepalen.
Een belangrijke vraag is: welke milieukosten,
maatschappelijke kosten en economische
kosten moeten in een duurzame economie in

de prijzen van goederen en diensten worden
opgenomen?
De prijzen die wij voor producten betalen zijn
grofweg een combinatie van:
1. wat het de producent kost om ze te maken,
2. wat het de winkelier kost om ze te verkopen,
en
3. de meerwaarde die consumenten bereid zijn
te betalen.
Er zijn echter ook kosten die niet standaard
worden meegenomen in prijs van producten.
De maatschappelijke kosten zijn vaak veel
hoger. Zo draagt het vervoer van goederen
bij aan luchtvervuiling. Dat vormt een
gezondheidsrisico. Wie betaalt de kosten die
gepaard gaan met ademhalingsproblemen? Op
dit moment komen deze kosten niet tot uiting
in de prijs van het product dat de vervuiling
veroorzaakt. Zou dat wel moeten? Welke
kosten zou u terug willen zien in de prijs van
een product?
Eén manier om dit te bewerkstelligen, is via een
belasting op consumptie (verbruiksbelasting).
Volgens de Europese Commissie zouden
lidstaten meer gebruik moeten maken van
verbruiksbelastingen, zoals omzetbelasting,
energiebelasting, bijzondere heffingen en
accijnzen.17 Deze belastingen kunnen worden
gekoppeld aan het verbruik van natuurlijke
hulpbronnen en grondstoffen. Dit zou volgens
de EC hand in hand kunnen gaan met het lichter
belasten van arbeid. De precieze effecten van
zo’n verandering, bijvoorbeeld op het gedrag
van consumenten, is onderwerp van discussie
en wordt nog onderzocht.
Een belangrijk aandachtspunt is dat belastingen
op een eerlijke manier worden geheven. Hoe
moet de belastingdruk tussen burgers worden
verdeeld om sociale ongelijkheid te voorkomen?
Bovendien zijn belastingen vaak een politiek
gevoelig onderwerp. Vooral in landen waar de
belastingen op arbeid en consumptie al hoog
zijn, zal het verhogen van de belastingdruk
extra politieke en maatschappelijke uitdagingen
met zich meebrengen.
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CONSUMPTIE ZORGT VOOR AFVAL, WAARVAN EEN GROOT
DEEL WORDT VERBRAND OF GEDUMPT. DIT ZORGT VOOR
EXTRA DRUK OP ONZE NATUURLIJKE HULPBRONNEN, DE
SAMENLEVING EN HET MILIEU. IN DIT HOOFDSTUK BESPREKEN WE OP WELKE MANIER DE HOEVEELHEID AFVAL
KAN WORDEN VERMINDERD.

Bijvoorbeeld:
•
Milieuschadelijke subsidies verlagen
•
Hergebruik stimuleren in plaats van nieuwe producten
maken
•
Voorkeurstarieven voor duurzaam geproduceerde invoer
•
Mondiale normen en kaders voor duurzame inkoop

5. Optimaliseren
van afval door de
cirkel te sluiten
Bijvoorbeeld:
•
•
•

Het benadrukken van
afval als hulpbron
Regionale en nationale
coördinatie van afval
Industriële synergiën

EEN
KRINGLOOPECONOMIE

2. Milieuvriendelijk
ontwerp
(“Eco-Design”)

Eco-design vermindert de
milieueffecten gedurende
de gehele levenscyclus
van producten en maakt
hergebruik mogelijk
Bijvoorbeeld:
•

4.Groene aankoop en
consumptie

•

Bijvoorbeeld:

•
•

•

•

Financiële en nietfinanciële prikkels
Langere garantieperioden
ter bevordering van een
langere levensduur van
producten
Productpaspoort: welke
hulpbronnen zijn gebruikt,
hoe kan het worden
gerepareerd etc.
Huur versus bezit

•

Verhoogde bewustwording en meer
kennis
Bredere verantwoordelijkheid van de
producent
Recycling en reparatie
stimuleren

3. Groene technologie
ter stimulering van
hulpbronnenefficiëntie

Hoewel er al succesvolle maatregelen zijn
genomen om het tempo te verlagen waarin
Europese landen afval produceren, blijft dit een
groot probleem.
De EU produceert 3 miljard ton afval per jaar.
Dat is 6 ton vast afval per inwoner. Ongeveer
90 miljoen ton van het afval dat in de EU wordt
geproduceerd bevat gevaarlijke stoffen; het is
schadelijk voor mens en/of milieu.20 Rond 2020
zullen Europese burgers naar schatting 45%
meer afval produceren dan ze in 1995 deden.
Ongeveer tweederde van wat mensen in de
EU weggooien, belandt in verbrandingsovens
of op afvalstortplaatsen.21 Geen van beide
opties is milieuvriendelijk en in beide gevallen
is zorgvuldige controle vereist. Zo zijn
verbrandingsovens onderworpen aan strenge
emissienormen.
Hoe met afval wordt omgegaan verschilt per
EU-lidstaat. Sommige lidstaten maken meer
gebruik van stortplaatsen dan andere. En
sommige lidstaten recyclen en composteren
aanzienlijk meer dan andere.

Bron: Europese Commissie21

Gemeentelijke afvalverwerking
in enkele EU-landen
Spanje
Portugal
Nederland
Litouwen
Ierland
Hongarĳe
Denemarken
Tsjechië
Bulgarĳe
België
Oostenrĳk
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40%

Gerecycled
Afvalstortplaatsen
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80%

100%

Gecomposteerd
Verbrand

Niet alleen de hoeveelheid afval die de EU
produceert is toegenomen, ook de hoeveelheid
afval die wordt gerecycled of gecomposteerd
is gestegen. De algemene aanpak in de EU
is gebaseerd op drie uitgangspunten: afval
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1. Duurzame inkoop

Minder Afval
voorkomen, recycling en hergebruik, en het
verbeteren van de manier waarop we afval
verwijderen.
De drie uitgangspunten komen terug in de
onderstaande grafiek (lees de grafiek van onder
naar boven).
De vijf stappen van afvalstoffenbeheer
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Wordt GESTORT op de afvalstortplaats.
Dit is de LAATSTE keuzemogelijkheid.
WEK dan ENERGIE op voor elektriciteit
door verbranding. Dat wat overblijft …
RECYCLE & COMPOSTEER dan wat
je kunt. Als je het niet kunt recyclen en
composteren ...
HERGEBRUIK dan wat je
kunt. Als je het niet kunt
hergebruiken ...
VERMINDER wat je kunt. Als
je het niet kunt
verminderen ...

Door in elke stap van ons afvalbeheer mogelijke
problemen aan te pakken, kan de hoeveelheid
afval die een samenleving produceert behoorlijk
worden verkleind. Het doel van de Europese
Commissie is ambitieuzer, namelijk een
economie die nauwelijks afval produceert, ook
wel een kringloopeconomie genoemd.
EEN KRINGLOOPECONOMIE
Industriële economieën zijn gebaseerd op het
idee dat de natuurlijke hulpbronnen van de
aarde oneindig zijn, of op zijn minst overvloedig
en gemakkelijk te verkrijgen. We weten al een
tijdje dat dit niet het geval is. Veel natuurlijke
hulpbronnen zijn eindig. Zij zullen uiteindelijk
opraken als er niets wordt gedaan aan de
huidige consumptiepatronen.
Naast het feit dat natuurlijke hulpbronnen steeds
schaarser worden, heeft de EU te maken met
toenemende concurrentie. Landen als Brazilië,
Rusland, India en China eisen een steeds
groter aandeel in de mondiale hulpbronnen
op naarmate hun economieën groeien. Dit
vormt een extra risico voor de levering van
deze grondstoffen aan de EU: we kunnen niet
garanderen dat ze beschikbaar zullen blijven in
de hoeveelheden die we zouden willen, of op
het moment dat we ze nodig hebben.
Om deze problemen aan te pakken, wil de EU zich
graag omvormen tot een kringloopeconomie.

Het is een van de beginselen van de eerder
genoemde Europe 2020-strategie. In een
kringloopeconomie gaat veel aandacht uit naar
hergebruik, het repareren van kapotte producten
en recycling, waardoor hulpbronnen efficiënter
worden gebruikt. Een echte kringloopeconomie
produceert nauwelijks tot geen afval: afval wordt
omgezet in een hulpbron en het weggooien en
weglekken van materialen wordt zoveel mogelijk
beperkt.
De voordelen kunnen aanzienlijk zijn. De
Europese Commissie schat dat 30% efficiënter
gebruik van onze hulpbronnen rond 2030
kan leiden tot een groei van het bbp in de EU
met 1% en 2 miljoen banen kan scheppen.22
Dat zou een aanzienlijke sprong voorwaarts
zijn in vergelijking met de huidige situatie.
Om dit te verwezenlijken, zouden zowel
beleidsmakers als het bedrijfsleven en burgers
een enorme inspanning moeten leveren.
Zouden de maatschappelijke en economische
veranderingen die hiervoor nodig zijn, voor alle
betrokkenen aanvaardbaar zijn?
VOEDSELAFVAL
Onze voedselconsumptie zorgt voor een grote
hoeveelheid afval. Elk jaar gooien we in de EU
90 miljoen ton voedsel weg. Dat is gemiddeld
180 kg per persoon. Een derde daarvan is nog
geschikt voor menselijke consumptie.23
In elk stadium van de voedselketen onstaat
afval. Boeren, producenten, winkeliers en
consumenten dragen allemaal bij aan de
afvalberg. In de EU wordt 40% van het
afval geproduceerd door eindgebruikers en
consumenten.24
Daarnaast zorgt voedselconsumptie voor 17%
van de broeikasgassen die door de EU worden
geproduceerd en is het goed voor 28% van
de totale hoeveelheid hulpbronnen die we
gebruiken.
Het aanpakken van voedselverspilling zou een
aantal voordelen hebben. Als voedselverspilling
bijvoorbeeld
met
40%
zou
worden
teruggebracht, zou er bijna 30.000 km2 minder
grond nodig zijn voor de productie van voedsel.
Dat is bijna zo groot als België.26
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Wat moeten beleidsmakers doen
voedselverspilling tegen te gaan?

om

Veel van het voedsel dat wordt weggegooid, is
nog eetbaar of zou kunnen worden gebruikt voor
de productie van andere voedingsmiddelen.
In sommige EU-landen wordt voedselafval al
gescheiden ingezameld. Zou het mogelijk zijn
om een systeem op te zetten waarbij eetbaar
voedsel wordt ingezameld bij winkels en
restaurants?
ELEKTRONISCH AFVAL (E-WASTE)
De snelst groeiende categorie afval in de EU is
afkomstig van elektronische apparaten, zoals
smartphones, tablets, laptops, televisies en
keukenapparatuur. Rond 2020 zal de EU naar
schatting 12 miljoen ton elektronisch afval per
jaar produceren.27
Mobiele telefoons geven een goed beeld van de
problemen die elektronisch afval veroorzaakt.
Niet alleen hebben veel mensen een mobiele
telefoon, ze vervangen ze ook regelmatig, en
gooien dan het oude apparaat weg. Dit zou
minder problematisch zijn als het recyclen
van mobiele telefoons eenvoudig was. Helaas
is het dat niet. Om te beginnen zijn sommige
mineralen die in mobiele telefoons worden
gebruikt in zulke kleine hoeveelheden verwerkt
dat ze moeilijk te herwinnen zijn, of alleen
tegen hele hoge kosten. Daarnaast zijn mobiele
telefoons complexe producten die moeilijk uit

elkaar kunnen worden gehaald. In veel gevallen
worden verouderde telefoons weggestopt
in lades, kasten en op zolders, waardoor ze
volledig uit het recyclingproces verdwijnen.
Zelfs als afgedankte mobiele telefoons
eenvoudig waren terug te vinden, beschikken
niet alle lidstaten al over een wijdverbreid
inzamelsysteem voor elektronisch afval, of een
infrastructuur voor het recyclen van telefoons.
Dit geldt ook voor andere soorten elektronisch
afval. Momenteel produceert de EU 10 miljoen
ton elektronisch afval, waarvan 20% wordt
teruggewonnen.27
De EU heeft plannen opgesteld om dit percentage te verhogen. Zo is het de bedoeling om tegen
2018 75% van de afgedankte mobiele telefoons
in te zamelen en daarvan 55% te hergebruiken
of te recyclen.27 Om meer elektronisch afval
terug te winnen moeten fabrikanten grote
economische en logistieke veranderingen
doorvoeren. Zij zouden bijvoorbeeld kunnen
nadenken over het modulair ontwerpen van hun
apparaten, zodat oude producten eenvoudig
kunnen worden ge-upgrade. Ook burgers
zouden hun gedrag moeten veranderen: minder
vaak (volledig) nieuwe elektronische producten
kopen en meedoen aan recyclingprogramma’s.
KRITISCHE
MINERALEN
EN
CONFLICTMATERIALEN
Er kleeft nog een ander probleem aan mobiele

WAAR VOEDSELVERSPILLING VOORKOMT

Gebrek aan
planning

Consumenten
Etensresten worden niet gebruikt

Overbevoorrading

Winkeliers

Inadequate
opslag

Inefficiënt
voorraadbeheer

Inadequate
opslag

Inadequate
verpakking

Inadequate
opslag

Fabrikanten
Schade aan
verpakking

Schade aan
product

Schade aan
verpakking

Landbouwers

Overproductie

Overproductie

Inadequate
opslag

Voordat het de consument bereikt, wordt in tal van stadia voedsel verspild. En uiteindelijk kan
ook de consument besluiten eten weg te gooien. Hier wordt uitgelegd waar en hoe voedsel
wordt verspild.

Bron: Europese Commissie25
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HOE AFHANKELIJK IS DE EU VAN IMPORT?
Een groot deel van de industrie in de EU is afhankelijk van invoer van grondstoffen. De
Europese industrie importeert momenteel 100% van de primaire platina, kobalt, zeldzame
aardmetalen en natuurlijke rubber die het gebruikt.
RUSLAND
• Platinagroepmetalen

CANADA
• Kobalt

INDIA
• Grafiet

JAPAN
• Indium

VS
• Beryllium
MEXICO
• Vloeispaat
RWANDA
• Tantaal

BRAZILIË
• Niobium
• Tantaal
ZUID-AFRIKA
• Platinagroepmetalen

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO
• Kobalt
• Tantaal

CHINA
• Antimoon
• Beryllium
• Vloeispaat
• Gallium
• Grafiet
• Germanium
• Indium
• Magnesium
• Zeldzame
aardmetalen
• Wolfraam

GRONDSTOF

INVOERAFHANKELIJKHEID

GRONDSTOF

INVOERAFHANKELIJKHEID

Natuurlijk rubber

100%

Bulkmetalen

57%

Hightech metalen

96%

Industriële mineralen

46%

IJzerertsen
Kritische grondstoffen

85%
77%

Hout
Papier

15%
9%

van vrijwillige zelfcertificatie, waarbij bedrijven
die alleen mineralen willen gebruiken uit
gebieden waar geen conflicten heersen,
daarvoor zelf een certificaat kunnen opstellen.
Het Europees Parlement pleit voor bindende
wetgeving die van toepassing is op de gehele
productieketen – van mijn tot eindgebruiker.
Bedrijven die conflictmaterialen gebruiken,
zouden verplicht worden om dat te melden Wat
zou uw voorkeur hebben: een vrijwillige regeling
of bindende wetgeving?

gevaarlijke afvalstoffen uit de EU illegaal
naar armere landen worden getransporteerd,
om daar te worden gedumpt. Of ze zouden
een verplichting kunnen opleggen dat zulke
transporten alleen door goedgekeurde bedrijven
mogen worden uitgevoerd met werkwijzen die
veilig zijn voor mens en milieu.

EEN MONDIALE UITDAGING
Het afvalprobleem houdt niet op bij de grenzen
van de EU. Het is een mondiale uitdaging. Dit
brengt ons bij de vraag welke rol de EU kan
spelen in het beperken van afval buiten de
eigen grenzen.

Aan de productiekant zouden Europese
beleidsmakers een verbod op het gebruik
van bepaalde materialen in goederen kunnen
opleggen. Zo heeft de EU in 2006 een verbod
ingevoerd op het gebruik van loodsoldeer in
printplaten. Zo’n verbod heeft ook invloed
op de keuzevrijheid van consumenten. Zo
heeft het verbod uit 2006 er toe geleid dat
bepaalde goederen, waaronder enkele typen
filmcamera’s, uit de markt zijn genomen.30

Welke maatregelen zouden beleidsmakers in de
EU kunnen nemen, naast diplomatieke stappen
zoals meedoen met internationale verdragen
en het stimuleren van anderen om hetzelfde te
doen?

In plaats van verboden kunnen beleidsmakers
overwegen financiële prikkels te geven aan
bedrijven om hen te stimuleren eenvoudigweg
minder gevaarlijke, kritische of conflictmaterialen
te gebruiken.

Een mogelijkheid is om tegen te gaan dat

Bron: Europese Commissie29

telefoons, dat te maken heeft met het verbruik
van grondstoffen. Veel van de belangrijkste
componenten die bij de productie van mobiele
telefoons worden gebruikt, liggen gevoelig.
Ze zijn in twee categorieën onder te brengen:
kritische mineralen en conflictmaterialen.

de winning worden gebruikt om gewapende
conflicten te financieren. Huidige schattingen
wijzen erop dat 20% van de conflicten
wereldwijd verband houden met de toegang tot
natuurlijke hulpbronnen.33

Kritische mineralen zijn mineralen die essentieel
zijn voor de economieën van de EU. Bovendien
is het niet vanzelfsprekend dat we toegang
hebben tot deze mineralen, die vaak buiten
de EU worden gewonnen. Er zijn risico’s in de
toeleveringsketen die voor een deel buiten de
controle van de EU liggen.

In de VS is wetgeving van kracht die de aandacht
vestigt op bedrijven die mineralen gebruiken
afkomstig uit de Democratische Republiek
Congo en haar buurlanden. De bedoeling is
dat meer transparantie over waar grondstoffen
vandaan komen, het gebruik van mineralen en
de financiering van partijen die betrokken zijn
bij het geweld in de regio zal verminderen.28

Conflictmaterialen zijn materialen die worden
gewonnen in landen waar de inkomsten uit

De EU bekijkt in dit verband sinds kort twee
opties. De Europese Commissie is voorstander
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ORGANISATOR IN NEDERLAND

Rathenau Instituut – The Rathenau Instituut
(Netherlands)
Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke
organisatie die het publieke en politieke debat

vier
samenhangende
onderzoeksgebieden:
wetenschap, technologie en samenleving;
overheidsbeleid; risicoanalyse; en participatieve
methoden.
www.spiral.ulg.ac.be

Het Rathenau Instituut (Nederland)
Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke
organisatie die het publieke en politieke debat
stimuleert over de maatschappelijke, ethische
en politieke implicaties van wetenschap en
technologie. Het instituut bestudeert tevens
de organisatie van het wetenschappelijk
stelsel in Nederland en hoe het stelsel reageert
op wetenschappelijke, maatschappelijke en
economische veranderingen. Binnen de European
Technology Assessment Group doet het instituut
ook technology assessment voor het Europees
Parlement. www.rathenau.nl

Coláiste na hOllscoile Corcaigh - University
College Cork (Ierland)
University College Cork is een van de
toonaangevende onderzoeksinstituten in Ierland
met bijna 20.000 fulltime studenten en promovendi.
Er
worden
120
onderwijsprogramma’s
aangeboden in 60 faculteiten. De PACITA-partner
van de universiteit is het Financial Services
Innovation Centre. Dit is een multidisciplinair
onderzoekscentrum in Ierland dat zich richt op de
financiële dienstverlening, en dienstenwetenschap
en -innovatie.
www.ucc.ie

Université de Liège, SPIRAL – Universiteit van
Luik, Onderzoeksgroep SPIRAL (België)
SPIRAL is een multidisciplinair academisch
onderzoekscentrum binnen de Universiteit van
Luik. Het heeft een beleidsgerichte benadering
van risicoanalyse; de wisselwerking tussen
wetenschap, technologie en samenleving; en
de evaluatie van overheidsbeleid. Onderzoek
en consultaties van SPIRAL vinden plaats op
lokaal, regionaal, nationaal en internationaal
niveau. Het onderzoekscentrum is actief binnen

Applied Research and Communications Fund
(Bulgarije)
Het Applied Research and Communication Fund
(ARC) is een van de invloedrijkste Bulgaarse
ngo’s die actief zijn op het gebied van innovatie
en de kenniseconomie. Het Fonds stimuleert
het concurrentievermogen en de groei van
economieën in de regio door middel van

bevordering van innovatie en overdracht van
geavanceerde technologieën en knowhow. Het
ARC-Fonds is ook betrokken bij beleidsadvisering
en werkt nauw samen met de belangrijkste
overheidsinstellingen en lokale overheden in
Bulgarije bij de vaststelling van het nationale,
regionale en sectorale beleid op het gebied van
onderzoek en innovatie.
www.arcfund.net

Story Foundry (Ierland)
De tekst, afbeeldingen en de lay-out van dit
document, evenals de bijbehorende video’s,
werden geproduceerd door Story Foundry,
in samenwerking met DBT en ULG, op basis
van PACITA-onderzoek. Story Foundry is een
gespecialiseerd tekstbureau. Het werkt samen
met bedrijven en organisaties om hen te helpen
betekenisvolle en pakkende teksten op te stellen
voor zeer specifieke doelgroepen. Story Foundry
biedt verschillende creatieve diensten en is
deskundig op het gebied van “inbound marketing”programma’s, “employer branding”-initiatieven
en voorlichtingscampagnes.Illustraties door Brian
Wilson Design (Ierland), in samenwerking met
Story Foundry.
www.storyfoundry.eu

DISCLAIMER
De informatie in dit document wordt als zodanig
aangeboden en houdt geen garantie in dat de
informatie geschikt is voor een bepaald doel.
Het gebruik van de informatie is voor eigen
risico en aansprakelijkheid van de gebruiker.
Noch de Europese Commissie, noch enig
persoon die optreedt in naam van de Commissie
is verantwoordelijk voor het gebruik van de
informatie in dit document.
© PACITA en Story Foundry Ltd 2014. Reproductie
van de tekst is toegestaan mits de bron wordt
vermeld. Alle handelsmerken en auteursrechten
zijn het eigendom van hun respectieve houders.
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