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OP ZOEK
NAAR

De financiële principes rondom de circulaire economie voeren 
in het huidige gesprek en debat veelal nog de ondertoon. Het 
gaat nog vooral om de techniek en het proces. Financiën zijn 
slechts een resultaat van eerdere keuzes, terwijl over het 
algemeen financiële afwegingen doorslaggevend zijn bij 
beslissingen. Om de transitie naar een circulaire economie te 
stimuleren is het van belang om de financiële restwaarde 
genormeerd te bepalen. Hiermee wordt het effect 
van circulaire keuzes op de business 
case inzichtelijk.

CIRCULAIRE
ECONOMIE

HOE GAAN WIJ DAT DOEN...

In opdracht van de Koninklijke Metaalunie, FME 
en het Ministerie van Economische Zaken is een 
onderzoek gestart naar een door de markt en 
overheid gedragen centrale bepalingsmethode 
voor financiële restwaarde van industrieel 
vervaardigde producten. 

Dit heeft geresulteerd in een rekenmodel waarin 
op productniveau de hergebruikwaarde en op 
materiaalniveau de recyclingswaarde wordt 
berekend.

Het uiteindelijke doel van het rekenmodel is dat 
de theoretisch financiële restwaarde van 
producten uiteindelijk moet worden vervangen 
door de reële marktwaarde. Hier moeten echter 
concrete transacties aan ten grondslag te liggen. 

Het bepalen van de theoretische financiële 
restwaarde kan voor zorgen dat er meer 
transactiedata komt en dat de markt daarmee 
versneld kan overstappen naar restwaarde 
bepaald op basis van marktwaarde.

Voor meer informatie en het onderliggende 
rapport zie: www.metaalunie.nl

De komende periode staat in het teken van het vergroten van de 
betrouwbaarheid van het rekenmodel.
 
Wij zijn dan ook op zoek naar producten en materialen om pilots 
verspreid over verschillende productcategorieën uit te voeren.

Aanmelden?  Dit kan via jip@albaconcepts.nl

Het rekenmodel geeft een betrouwbare indicatie 
van de financiële restwaarde en is geverifieerd en 
gevalideerd met pilots.
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WAAROM?

WAT LEVERT HET OP?

REKENMODEL VOOR HET BEPALEN VAN FINANCIËLE RESTWAARDE 
VAN BOUWPRODUCTEN EN KAPITAALGOEDEREN
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