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De Nederlandse regering heeft zich ten doel 
gesteld om in 2050 een volledig circulaire economie 
te hebben bereikt. Een doel dat wereldwijd steeds 
urgenter wordt, gezien de maatschappelijke 
uitdagingen waar we voor staan, zoals het 
tegengaan van klimaatverandering en 
milieuvervuiling, en het behoud van biodiversiteit.

In de publicatie "De financiële sector als aanjager 
van de circulaire transitie - Roadmap Circular 
Finance 2030" heeft de werkgroep Financiering 
Circulaire Economie - onder het Platform voor 
Duurzame Financiering van De Nederlandsche 
Bank - vier concrete acties geformuleerd die de 
financiële sector moet ondernemen om een   
hefboom en aanjager te worden van de circulaire 
transitie.

Dit document presenteert de roadmap en een 
samenvatting van de publicatie.
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• De financiële sector speelt een belangrijke rol in 
het verschaffen van financiering aan circulaire 
bedrijven en daarmee het versnellen van de 
transitie naar een circulaire economie. 

• In 2030 moet circulariteit een integraal 
onderdeel zijn in de beoordeling van 
financieringsaanvragen en 
investeringsbeslissingen.

• Om dit doel te bereiken zijn er vier concrete 
acties geformuleerd::

ACTIE 1 -  Integraal beoordelen van lineaire 
en circulaire risico’s. Lineair risico - het risico 
op discontinuïteit door te blijven ondernemen 
onder de onhoudbare aanname van oneindige 
grondstoffen - moet expliciet worden 
meegenomen in financieringsbeslissingen. 
Circulair risico moet realistischer worden 
ingeschat door (risico)modellen op de 
toekomst te richten en zekerheden te zoeken 
in toekomstige kasstromen, lange termijn 
stabiliteit, ketensamenwerking en contracten.

ACTIE 2 - Meewegen circulaire metrics in 
financiering waardoor transparantie wordt 
vergroot, externe controle en benchmarken 
mogelijk wordt en het risico op greenwashing 
wordt verlaagd. Uniforme circulaire metrics 
leiden tot een eerlijker speelveld waarin 
circulaire activiteiten (of het gebrek eraan) 
zichtbaar worden en meegewogen kunnen 
worden in financierings- en 
investeringsbesluiten.

ACTIE 3 - Ervaring opdoen door het sluiten 
van landmarkdeals en het fit for finance 
krijgen van circulaire proposities. Een 
landmarkdeal is het financieren van een bedrijf 
dat nadrukkelijk circulariteit nastreeft en 
minstens één nieuw element van circulaire 
financiering toepast. De inzichten die hieruit 
volgen, hoe we het beste circulariteit kunnen 
meten, hoe risico’s en kansen gewogen moeten 
worden en hoe financiers op structurele wijze 
deze informatie kunnen gebruiken, worden 
met de sector gedeeld. Hiervoor wordt 
standaard documentatie ontwikkeld en 
openbaar beschikbaar gemaakt.

SUMMARY

ACTIE 4 - Uitbreiden en optimaliseren 
financieringsinstrumentarium om het 
kantelpunt te bespoedigen naar circulaire 
financiering als business as usual. Dit betekent 
het ontwikkelen van passende financiering, 
met meer risicodragend kapitaal voor 
circulaire bedrijven in de vroege fase. Blended 
finance, overheidsfinanciering en financiële 
innovatie spelen hierbij een belangrijke rol.

• De financiële sector is deels afhankelijk van haar 
klanten, overheden, regelgevers en 
toezichthouders. Al deze spelers zullen een 
gedeeld inzicht creëren, moeten samenwerken, 
en gelijk op moeten trekken om ervoor te zorgen 
dat circulaire financiering in 2030 business as 
usual is.

• Door bovengenoemde acties gezamenlijk als 
financiële sector aan te pakken kunnen we onze 
sector inzetten als hefboom en aanjager van de 
circulaire transitie. 

Download de publicatie hier:

mailto:aglaia%40circle-economy.com?subject=
mailto:elisa.achterberg%40circularfinancelab.nl?subject=
https://www.dnb.nl/groene-economie/platform-voor-duurzame-financiering/werkgroep-circulaire-economie/
https://www.circle-economy.com/impact
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Bestaande risicomodellen aanpassen of indien nodig nieuwe ontwikkelen om tot reële inschatting te komen 

voor circulaire deals.

Lineare risico’s swantifcerenn

Implementeren, testen en verfinen lineaire- en circulaire 

risicomodellen.

Gestandaardiseerde 

fnancieringssaders voor CCE 

procedures en risicomodellen.

Risico

Meten en 

rapporteren

Landmarkdeals

Financierings-

instrumentarium

DOEL

CE integraal onderdeel van 

de beoordeling van 

fnancieringsaanvragen en 

investeringsbeslissingen

Draft Policy Guideline Circulaire 

Dienntlodellen kn�gikkeldx

Rabobank verstrekt circularity 

linked loan voor het ontwikkelen 

van circulaire producten, zoals 

het circulaire matras. 

Landmarkdeal Auping 

Krediet verstrekt door een consortium van 

Invest-NL, ABN A´RO Bank, A³N Bank, INµ 

Bank en Rabobank.

Landmarkdeal A×an�ium

Randvoorwaarden circulaire metrics voor 

fnanciële sector bepalen.

Implementeren en testen circulaire metrics, aansluitend bij EU 

Taxonomie, CSRD, SFDR.

Tassforce oprichten voor het sluiten van 

landmarkdeals.

Werkplan en onderzoeksagenda 

geformuleerd.

Analyse bestaande instrumenten & gap 

analyse voor circulaire deals.

Transitie ifnanciering beschikbaar maken - bestaande 

ifnancieringsvormen aanpassen of nieuwe vormen ontwikkelen om 

risico’s te verlagen voor circulaire bedrijven en projecten.   

Standaard 

fnancieringsinstrumentar

ium voor circulaire 

bedrijfsmodellen en -ketens 

toereikend en compleet. 

Transitie fnanciering herzienE 

aanpassen of uitfaseren.

Benchmarken en opschalen landmarkdeals.

Circulaire deals zijn business 

as usualn

Per sector circulaire metric opschalenn

Circulaire metrics standaard 

onderdeel van beoordeling 

fnancieringsaanvragen en 

investeringsbeslissingen.
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