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25 JAAR ARN. DE BLIK VOORUIT

Hoe zal het zijn in 2030?

Het einde van 2020 is in zicht, maar het voelt 
alsof er dit jaar meer gebeurd is dan in de 
afgelopen vijf jaar bij elkaar. De corona- 
pandemie legde in één klap de kwetsbare kant 
van economie en samenleving bloot. En dat 
heeft, ook voor ARN en de autorecyclingketen, 
flinke gevolgen. Onzekerheid speelde het 
afgelopen jaar de hoofdrol. 
Niet alleen het coronavirus laat sporen  
achter in de sector. De veranderende kijk op 

mobiliteit, het omschakelen van onze 
economie naar een circulaire variant en de 
voortdurende innovaties op het gebied  
van data en IT: stuk voor stuk zijn het ont- 
wikkelingen die al langer gaande zijn. 

De impact van deze veranderingen is niet te 
overzien door een maand of zelfs een jaar 
vooruit te kijken. Hoe staan we er over tien 
jaar voor, in 2030?

We zien een toenemende focus op circulariteit 
en verduurzaming. Zijn de gevestigde 
autoproducenten in staat om mee te komen 
met nieuwe, circulaire businessmodellen? 
ARN wil door middel van hoogwaardige 
autorecycling bijdragen aan de circulaire 
economie. Om grip te krijgen op de toekomst 
hebben we drie toekomstscenario’s geschetst. 
Deze scenario’s zijn gebaseerd op drie 
dominante ontwikkelingen in de sector: 
complexiteit van het wagenpark, hyper-
connectiviteit en nieuwe businessmodellen  
op het gebied van circulariteit. Met die sce- 
nario’s kijken we tien jaar vooruit. 

Natuurlijk zijn de scenario’s geen voor- 
spellingen. In Breukelen beschikken we niet 
over een glazen bol. Als we die toch eens 
hadden… Wél helpen de scenario’s ons bij het 
maken van fundamentele keuzes. Ik vertrouw 
erop dat ze ook u daarin ondersteunen. 
Kijkend naar de toekomst kunt u vandaag 
bepalen wat u morgen anders zult doen. 

Dit jaar werken we een kwart eeuw met u samen aan hoogwaardige autorecycling! 
Met recht een mijlpaal te noemen.

Dit trendboekje neemt u kort mee in de 
verkenning die we hebben gemaakt: de drie 
trends die de hoofdrol spelen in de scenario’s 
worden toegelicht. Daarna nemen de 
scenario’s u mee naar 2030. Zie de inhoud 
vooral als inspiratie en als voeding voor goede 
gesprekken met branche- en vakgenoten. Dit 
is niet uw nieuwe bedrijfsplan. Evenmin gaat 
het om de enig passende sleutel naar een 
boeiende toekomst. Integendeel, de scenario’s 
zullen vooral vragen oproepen. 

Ik spoor u aan om niet weg te lopen voor deze 
prikkelende en soms ronduit lastige vragen. 
Doorleef de scenario’s, doe alsof de wereld er 
in 2030 echt zo uitziet. En stel uzelf een aantal 
vragen: waar kan ik mee doorgaan? Hoe zal  
ik bijsturen? Wat zijn de contouren van mijn 
organisatie over tien jaar? Waar kan ik op 
inspelen? Op deze manier kunnen de sce- 
nario’s helpen om een strategie voor uw 
bedrijf of instelling te formuleren. Zodat u 
wendbaar en goed voorbereid de toekomst 
tegemoet kunt treden. 

Bij ARN gaan we ermee aan de slag. Vooruit-
kijken, keuzes maken, resultaten meten en 
waar nodig bijstellen. Want laten we eerlijk 
zijn: 25 jaar ARN is prachtig – maar een halve 
eeuw hoogwaardige autorecycling zou nog 
veel mooier zijn! 

Ingrid Niessing
Algemeen Directeur ARN
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EEN TOEKOMSTVERKENNING

Drie trends die  
het verschil gaan maken
Wat we met auto’s aan het eind van hun levenscyclus kunnen doen,  
hangt sterk samen met hoe die auto’s er dan uitzien. De auto’s die nu  
op de markt komen, worden gemiddeld rond 2038 afgedankt.  
In een verkenning van de toekomst moet je daarom goed kijken naar  
welke ontwikkelingen momenteel in de automotive sector gaande zijn.

Juist deze sector is sterk aan verandering 
onderhevig; het kan u niet zijn ontgaan. Meer 
dan honderd jaar werd een auto traditioneel 
voortgedreven door een verbrandingsmotor. 
Na de eeuwwisseling kwamen de eerste 
grootschalig geproduceerde (hybride) 
elektrische auto’s op de markt. De Tesla 
Model S en de Mitsubishi Outlander PHEV 
zorgden in 2013 voor een doorbraak. Logisch 
dat anderen hun graantje willen meepikken 
van het succes van deze disruptieve techno-
logie. Er komt in hoog tempo een scala aan 
nieuwe, elektrisch aangedreven modellen  
van vele merken op de markt. Zullen elek-
trische auto’s de brandstofauto’s op den  
duur verdringen?

De veranderingen binnen de automotive 
sector hebben grote gevolgen voor auto- 
recycling. Want elektronica en een batterij- 
pakket vergen aanzienlijke aanvullende skills 

van de recyclaars die moeten weten hoe ze 
deze technologie kunnen gaan verwerken.

ARN verkende de toekomst van de automotive 
sector en onderzocht welke trends en ont- 
wikkelingen we nu al zien optreden. Deze 
verkenning vormt de basis voor drie toekomst- 
scenario’s, waarbij een hoofdrol is weggelegd 
voor drie trends:

1.  Recycling wordt technisch en economisch 
complexer.

2.  Smart everything.
3.  Nieuwe circulaire businessmodellen.

Recycling wordt technisch en  
economisch complexer
In auto’s worden steeds meer lichtgewicht, 
kunststof componenten verwerkt. Die kunst- 
stoffen zijn lastiger te recyclen. Ook de  
zo bekende schroefverbinding is passé.  

Auto’s worden gelijmd en gelast. Dat maakt 
hergebruik, demontage en reparatie, maar 
ook recycling uitdagender. Daarbij is  
recycling door de lage grondstofprijzen 
nauwelijks rendabel.
Ook de elektrificering van het wagenpark 
maakt recycling technisch complexer. Met 
name de aandrijfbatterijen vereisen specifieke 
technologieën voor recycling en andere 
ketens voor hergebruik.

Smart everything
In de wereld van 2030 is alles digitaal met 
elkaar verbonden. De muren met uw ther-
mostaat, de smartwatch met uw zelfrijdende 
auto, uw wekker met de koelkast... ‘Internet  
of everything’ wordt het al genoemd. Onze 
gebruiksvoorwerpen zijn straks in staat om 
continu data te verzenden en te verwerken.

De auto? Die is in de toekomst een computer 
op wielen, die zelf aangeeft wanneer een 
onderdeel aan verandering toe is – en dit 
onderdeel vervolgens zelf bestelt. Een auto 
die, op basis van data, zelf bepaalt wanneer 
het tijd is voor een nieuwe. Wat zeggen al die 
data over uw rijgedrag? Wie wordt eigenaar 
van die data? De fabrikant? Uzelf?

DRIE SCENARIO’S DIE WERKELIJKHEID KUNNEN WORDEN

Welkom in de toekomst
Welkom in het jaar 2030. De wereld is veranderd. Maar hoe? Met de volgende drie 
scenario’s verplaatsen we onszelf tijdelijk in de toekomst. Met open blik kijken we om 
ons heen: hoe zou de autorecyclingsector er over tien jaar uit kunnen zien? 

Wij dagen u uit om de scenario’s te doorleven 
alsof ze werkelijkheid zijn geworden.  
Hoe ziet uw bedrijf eruit als de connected car 

Nieuwe 
circulaire businessmodellen
Een circulaire economie is een economisch 
systeem van gesloten kringlopen waarin 
producten na recycling hun waarde zoveel 
mogelijk behouden. De fysieke kringlopen zijn 
kort en gesloten. Er mag zo min mogelijk 
waarde uit de kringloop wegvloeien. 

Zo’n transitie naar een circulaire economie is 
een flinke klus. Ketens moeten op elkaar 
worden aangesloten. Nieuwe ketenpartners 
moeten worden gevonden. En traditionele 
ketens zullen verdwijnen. Voor traditionele 
spelers betekent de transitie naar een 
circulaire economie dat zij hun processen 
circulair moeten inrichten. Verbindingen 
tussen schakels in de keten worden nauwer, 
samenwerking en kennisdeling worden 
belangrijker. De eigen bedrijfsvoering moet op 
de schop, er zullen andere materialen 
gerecycled worden. Transitie kost tijd en het 
pad naar de toekomst gaat niet altijd over 
rozen. Toch zullen er altijd bedrijven zijn die 
in de nieuwe situatie juist kansen zien. 
Nieuwe spelers kunnen met circulaire pro-
cessen en nieuwe businessmodellen meer- 
waarde voor hun klanten bieden.

Verken samen met ons de toekomst, 
maar niet zonder dat u zichzelf bij elk 
scenario de volgende vier belangrijke 
vragen stelt:

Heeft u de technieken in huis die in 
dit scenario gebruikt worden?

 Is uw personeel hiervoor  
geschoold?

Met wie werkt u samen in  
dit scenario, of doet u het alleen?

Waarmee verdient u uw geld in  
dit scenario? 

over tien jaar de markt heeft betreden? Als 
fabrikanten grote invloed op de keten hebben? 
Als recycling steeds moeilijker wordt?

1.

2.

3.

4.
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SCENARIO

DOMINANTE TREND

DE HIGHLIGHTS

Conventional CarA
Recycling wordt technisch en 

economisch lastiger; wetgeving 
leidt niet tot innovaties.

Europa van crisis naar crisis

Duurzaamheid raakt op 
achtergrond

Hergebruik van materialen 
is nauwelijks rendabel

Staal maakt plaats 
voor plastic

95% autorecyclingnorm 
blijft van kracht

•

•

•

•

•

Eigen economie eerst
In 2030 maken China en de VS de dienst uit: 
twee machtsblokken die ieder voor zich 
‘eigen economie eerst’ nastreven. In die 
hevige politiek-economische concurrentie- 
strijd speelt Europa slechts marginaal een rol. 
Europa beweegt van crisis naar crisis. 
Griekenland en de Brexit zijn inmiddels al 
lang verleden tijd. Maar corona, Italië en de 
mislukte Europese inzet op digitale trans- 
formatie en verduurzaming liggen nog vers  
in het geheugen.
Nederland en Europa zijn in 2030 nog lang 
geen circulaire samenleving, hoewel de 
afgelopen tien jaar wel stappen zijn gezet. In 
de economische crisis na afloop van de 
coronapandemie verloor duurzaamheid het 
momentum: we zetten in op het behoud van 
banen en daarmee het behoud van de oude 
economie. Grootschalige investeringen en 
economische transformatie bleven uit. En 
steeds meer geldt ook voor de landen van de 
EU het adagium ‘eigen economie eerst’.

Auto’s weinig circulair
De Europese automotive-branche oriënteert 
zich daarom weer meer nationaal: daar 
worden regels en richtlijnen vastgesteld. 
Overheidsbeleid voor de auto-industrie is  
nog altijd sterk gericht op veiligheid  
en brandstofbesparing. 
Maar dat heeft auto’s alleen maar minder 
circulair gemaakt. In auto’s worden steeds 
meer lichtgewicht componenten verwerkt, 
gemaakt van plastic. Die zijn lastig te recyclen 
omdat er geen afzetmarkt is voor gerecycled 
plastic. Auto’s worden gelijmd en gelast –  

Autorecycling 
loopt tegen grenzen aan
Het netwerk van autorecyclingbedrijven  
loopt in dit scenario tegen zijn grenzen aan. 
Auto’s worden moeilijker recyclebaar en de 
prijzen van gerecyclede materialen zijn laag. 
De kosten van recycling nemen dan ook nog 
steeds toe. Om de recyclingdoelstelling  
te kunnen behalen is de recyclingbijdrage 
voor auto’s in de loop van de jaren flink 
toegenomen. Ook wetgeving heeft niet tot 

en dat heeft hergebruik, demontage en 
reparatie, maar ook recycling alleen maar 
moeilijker gemaakt. 

Mobiliteit
De afgelopen jaren bleven grote doorbraken 
op het gebied van automobiliteit uit. De 
omvang van het personenautopark is in 2030 
gegroeid tot 9 miljoen auto’s. De oorzaak? 
Kleinere huishoudens en bevolkingsgroei. 

In 2030 heeft de auto nog nauwelijks als 
statussymbool ingeboet. We hechten toch 
meer aan onze benzineauto voor de deur dan 
in het verleden werd voorspeld. Al was het 
maar omdat benzineauto’s steeds goedkoper 
worden geproduceerd in China en de benzine- 
prijs structureel laag ligt. Bij het ontwerpen 
van auto’s wordt weinig aandacht aan 
duurzaamheid besteed. Circulariteit staat 
zowel bij de consumenten als bij de fabri- 
kanten niet hoog op de agenda. Bij de meeste 
ontwerpkeuzes van fabrikanten geven 
veiligheid, gewicht en uiterlijk de doorslag. 
Ondanks eerdere hoge verwachtingen van 
het tegendeel is in 2030 minder dan de helft 
van de nieuwe auto’s volledig elektrisch. In de 
afgelopen tien jaar ontstonden de eerste 
grote problemen in het elektriciteitsnet: de 
capaciteit was te laag voor de elektrificatie 
van mobiliteit en industrie. Daardoor zette de 
aanvankelijk haast exponentiële groei van 
elektrisch rijden zich niet door. 
Ook de duurzame beloften van de waterstof- 
economie werden niet waargemaakt. Er zijn 
drie problemen: te weinig efficiënt, te weinig 
tankstations en te weinig milieuwinst. 

Hoofd boven water houden
De lage prijzen van grondstoffen – ook een 
gevolg van de economische strijd tussen de 
VS en China – maakt recycling nauwelijks 
rendabel. Het gebruik van ‘virgin’ grond- 
stoffen is voor fabrikanten makkelijk, want je 
weet wat je krijgt, en is bovendien vaak ook 
nog voordeliger. Doordat er steeds meer 
plastic en steeds minder metaal in auto’s  
zit, draaien shredders en post-shredder- 
installaties lang niet altijd rendabel: er komt 
simpelweg te weinig metaal van auto’s en 
andere producten beschikbaar.

De markt heeft het dus moeilijk om het hoofd 
boven water te houden. Schaalvergroting en 
samenvoeging bleek voor sommige bedrijven 
een reële oplossing: liever samen sterk! 
Andere kozen juist voor gespecialiseerde 
dienstverlening, bijvoorbeeld de recycling van 
aandrijfbatterijen van auto’s aan het eind van 
hun gebruikscyclus. Sommige gaan nog 
verder en specialiseren zich op de recycling 
van een bepaald merk.

Blijft over het hergebruik van auto-
onderdelen. Door goede automatisering is 
een geïntegreerd landelijk verkoopsysteem 
voor tweedehands auto-onderdelen opgezet 
waar alle bedrijven hun kennis delen. De 
verkoop van gebruikte onderdelen kwam  
tot bloei toen garages wettelijk verplicht 
werden om actief gebruikte onderdelen  
aan te bieden ter vervanging in gebruikte 
auto’s. Hergebruik van onderdelen heeft zo 
weer een belangrijke plaats gekregen in  
de recyclingindustrie.

Waterstof is relatief weinig efficiënt voor de 
aandrijving van voertuigen. De infrastructuur 
van tankstations is niet dekkend. En ten 
slotte: waterstof wordt maar gedeeltelijk 
geproduceerd uit duurzame energie – veel 
waterstof wordt gemaakt met aardgas. Als 
gevolg daarvan rijden vooral trucks op 
waterstof, en personenauto’s maar minimaal. 
Deze nieuwe technologie is duur en de 
berijder wil er nog niet voor betalen.

Autorecycling loopt achter
Demontagebedrijven hebben een vertraging: 
een auto gaat gemiddeld 18,8 jaar mee. Dus 
nu, in 2030, komt zo ongeveer het wagen- 
park uit 2015 binnen. Dat bestaat voor 95% 
uit benzine- en dieselauto’s en voor 5% uit 
elektrische auto’s. 
Expertise voor het demonteren van hybride  
of elektrische auto’s en het recyclen van 
aandrijfbatterijen is nauwelijks ontwikkeld. 
Dat moet snel veranderen. Demontage-
bedrijven moeten nú aan de slag om de 
technologische kennis op te doen om te 
kunnen blijven werken zoals ze nu doen. 

Auto’s bestaan steeds meer uit plastic en 
samengestelde materialen en bevatten 
steeds minder staal en aluminium. Recycling 
van deze materialen vereist technologische 
kennis waarover de recyclingbedrijven niet 
beschikken, omdat de investeringen niet 
opwegen tegen de opbrengsten van het 
gerecyclede materiaal. Ook de verwerking 
van aandrijfbatterijen vereist hoogwaardige 
technologie. Veel kleinere bedrijven hebben 
daar de schaal en de middelen niet voor. 

doorbraken of veranderingen geleid, met uit- 
zondering van de wetgeving met betrekking 
tot batterijrecycling.
Niet dat de publieke opinie of de overheid  
dat een probleem vindt. De doelstelling van 
95% recycling is al in 2015 gehaald. In de 
loop der jaren is het percentage dat ‘ther- 
misch gerecycled’ wordt toegenomen en zit 
het inmiddels tegen kritische grenzen aan. 
Nieuwe, meer ambitieuze wetgeving staat 
dan ook niet op stapel.
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Connected Car

Smart everything.

Internet-van-alles
In 2030 is de wereld om ons heen – bewust 
en onbewust – ‘smart’ geworden. De sen- 
soren in onze horloges, lantaarnpalen en  
auto communiceren onderling en zijn  
steeds belangrijker geworden in de manier 
waarop we ons leven en onze omgeving 
organiseren. De komst van 5G-netwerken  
in 2020 was daarvoor een belangrijke 
voorwaarde: nu hebben we een netwerk  
dat al die signalen kan verwerken. 5G stond 
zo aan de basis van nieuwe business- 
modellen, zoals de slimme, gedeelde, 
zelfsturende auto. Die rijdt nu overal op de 
Nederlandse wegen.

Mobiliteit 
Slechts een kwart van de nieuwe auto’s 
wordt in 2030 privé aangeschaft. Veel 
populairder zijn private lease-modellen of 
deelconcepten. In 2023 kwamen de eerste 
auto’s op de weg die niet meer regulier te 
koop waren. Als je in zo’n auto wilde rijden, 
kon je hem leasen of via een ‘Mobility- 
as-a-Service’ (MaaS)-contract huren.  
Auto’s hebben hiermee hetzelfde business-
model gekregen als smartphones: je  
neemt een abonnement en na een paar  
jaar ruil je jouw auto in voor een nieuwer 
product. Of je gebruikt maar zo zelden een 
auto dat je geen behoefte hebt aan de zorgen 
van onderhoud of de hoge kosten. Dan  
kies je voor een deelconcept: gegarandeerd 
het veiligste en beste voertuig dat in jouw 
prijsklasse op de markt is. Dat is soms  
een auto, maar soms ook een klein, licht- 
gewicht voertuig. 

Het intensievere gebruik zorgt ook voor de 
behoefte aan design voor ‘shared mobility’; 
zichzelf reinigende gebruikscomponenten 
zoals de stoel en touchscreens zijn inmiddels 
gemeengoed. Deze trend van ‘micro- 
mobility’ krijgt snel momentum: ideaal voor in 
de stad, of als je wat ouder bent. Als je echt 
veel te besteden hebt kies je voor ‘personal 
air mobility’; personenvervoer in drones 
wordt door autofabrikanten als een nieuwe 
kans gezien.
Op dit moment heb je in West-Europa drie 
echt grote auto-providers. Daarnaast zijn er 
lokale initiatieven, die vaak vanuit een stad 
worden georganiseerd. De tweepersoons 
mini-auto’s uit Kopenhagen zijn daar een 
goed voorbeeld van. Uber heeft met 
UberLease, UberShare en de aloude taxi-
Uber verschillende verdienmodellen in 
handen. Het bedrijf werkt daarvoor samen 
met verschillende traditionele autofabrikanten. 
Volkswagen en Renault-Nissan hebben zelf 
mobiliteitsdiensten op de markt gebracht, 
waarbij zij eigenaar zijn en blijven van de 
voertuigen. De macht ligt dus bij de partijen 
die het kanaal controleren: grote auto-
fabrikanten en grote techbedrijven die zich  
op mobiliteit richten.

Van productie tot end-of-life
De slimme auto van 2030 wordt veel 
intensiever gebruikt dan vroeger. Dat leidt tot 
meer gebruiksschade – mensen zijn toch 
minder voorzichtig met een deelauto – maar 
vooral tot een intensievere gebruiksduur en 
daarmee een kortere levensduur van de auto. 
Het eenmalig verkopen van een auto is niet 

SCENARIO

DOMINANTE TREND

DE HIGHLIGHTS

B

Grote populariteit lease- en 
mobiliteitsabonnementen

Goed recyclebare smart cars 
met lange levensduur

Door hergebruik  
snellere updates en model- 

wijzigingen van auto’s

Europa maakt serieus werk 
van autorecycling

Alles en iedereen raakt 
connected

•

•

•

•

•

meer interessant voor autoproducenten. 
Liever verkopen ze de abonnementen, 
waarbij ze de verwende consument zo snel 
mogelijk upgrades en nieuwe modellen 
kunnen bieden. Zo vergroten ze hun invloed 
op de markt en blijft ook de afzetmarkt in 
stand: upgrades vinden snel hun weg naar de 
markt, en de modellen van vorig jaar worden 
geleased door mensen met minder budget. 
Tegelijkertijd is hiermee de druk op de 
fabrikant toegenomen: nieuwe modellen 
komen steeds sneller op de markt. Daarmee 
is de rol van toeleveranciers belangrijker dan 
vroeger. Zij zorgen voor de toegevoegde 
waarde, omdat de meeste digitale en 
software-innovaties van hen komen. En niet 
alleen de auto is slim, ook de fabriek en de 
logistiek worden steeds meer gedigitaliseerd. 
De automotive industrie is nog altijd een van 
de voorlopers in ‘Industry 4.0’.

Zelf heeft de fabrikant baat bij een langere 
levensduur en een gemakkelijk te recyclen 
product. Hoe langer een auto kan mee- 
draaien in de leasestructuur, hoe meer geld er 
verdiend wordt. En aan het einde van de 
levenscyclus wil de fabrikant de auto snel en 
makkelijk kunnen recyclen, zodat grond- 
stoffen en onderdelen opnieuw gebruikt 
kunnen worden.

Rijdende computers
De elektrische auto anno 2030 is praktisch 
een rijdende computer. Elektrisch rijden en 
nieuwe technologieën, zoals rijden op zonne-
energie, big data en 5G, hebben de auto van 
binnenuit volledig getransformeerd.
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De slimme auto leidde tot grote hoeveel- 
heden ‘e-waste’. Elektronische componenten 
en vooral aandrijfbatterijen vormden een 
groot probleem. Begin jaren twintig steeg het 
tempo waarin batterijen werden afgedankt 
snel. Er werden steeds meer batterijen 
gebruikt voor auto’s, maar ook als opslag  
voor zonne-energie et cetera. Voor de auto- 
recyclingsector was het lastig dit tempo bij te 
houden. Al snel werd duidelijk hoe belangrijk 
het is om een volgende stap te zetten in 
recyclingtechnologie voor batterijen.
Europa was te sterk afhankelijk van grond-
stoffen voor batterijen en elektronica, 
afkomstig uit andere continenten. Aard- 
metalen die in elektronica zijn verwerkt 
komen in hoofdzaak uit mijnen in handen van 
China. Kobalt voor elektroden van aandrijf- 

batterijen wordt op niet duurzame wijze 
gewonnen in Congo. Om zijn afhankelijkheid 
te verminderen heeft de Europese Unie de 
Richtlijn e-waste uitgevaardigd, die bepaalt 
dat grondstoffen voor grote batterijen en 
elektronica volledig circulair gerecycled 
moeten worden. 

Er wordt snel geïnnoveerd binnen de keten 
van batterijrecycling. In 2023 lukte het 
kathodes van aandrijfbaterijen te vernieuwen 
zonder eerst de componenten te scheiden. 
Ook werden zuur producerende ‘biomining’ 
microben ingezet om aardmetalen uit het 
recyclaat te destilleren. Omdat arbeidskracht 
duur is en batterijrecycling kapitaalintensief, 
zetten sommige recyclingbedrijven in op 
grootschalige robotisering. 

De keten
Voor de recyclingbranche is er veel 
veranderd. Zo moeten recyclers zich veel 
nauwer verbinden aan één of meerdere van 
de grotere providers om het hoofd boven 
water te houden. Grote fabrikanten geven 
licenties af aan recyclers en demontage- 
bedrijven. Internationaal worden de prijzen 
sterk gedrukt en vooral kleinere spelers 
hebben moeite om de licenties te verkrijgen 
of behouden. 

Hergebruik
Gebruikte aandrijfbatterijen die een deel  
van hun capaciteit hebben verloren, kunnen 
nog goed voor andere energieopslag  
worden gebruikt. Populair werd bijvoorbeeld 
energieopslag voor zonnepanelen. Probleem 

was wel dat die batterijen uit de keten van de 
autorecycling bedrijven verdwenen. 
De recyclingbijdrage van ARN voor batterijen 
heeft dit probleem verholpen. Wanneer 
hergebruikte aandrijfbatterijen bij een auto- 
recyclingbedrijf worden aangeleverd, wordt 
de recyclingbijdrage gerestitueerd. 

Rol van ARN
ARN heeft een nieuwe functie gekregen: ze 
organiseert kennisdeling tussen de ‘zuilen’ 
die zijn ontstaan rondom de dominante 
spelers op de automarkt. En ARN geeft 
invulling aan de Nederlandse tak van de 
European Recycle Investigator, een Europese 
‘watchdog’ die erop toeziet dat recycling  
naar behoren wordt uitgevoerd. ARN doet  
dit in opdracht van de Europese Unie.  
In het kader van duurzaamheid wil de EU  
dat fabrikanten in heel Europa aan strenge 
eisen voldoen. 

Gezien het strategisch belang van de 
grondstoffen van aandrijfbatterijen heeft 
ARN de afgelopen jaren vooral de aandacht 
gericht op demontage en recycling ervan. 
Door aan te haken op initiatieven van auto- 
fabrikanten is nieuwe technologie ont-
wikkeld en kennis verspreid. Gesteund  
door de Batterijen-richtlijn van de EU is  
ARN erin geslaagd een goed werkende  
keten van recycling van aandrijfbatterijen op 
te zetten. ARN is de schakel tussen de 
recyclingbedrijven onderling, de overheid  
en internationale spelers. Van inname  
naar verwerking tot grondstoffen is  
de keten gesloten.

Circular Car

Nieuwe circulaire business- 
modellen.

Circulair continent
Circulair is in 2030 het uitgangspunt voor de 
hele Europese industrie: van healthcare en 
food tot automotive. Na decennia van bewust- 
wording, klimaattoppen, klimaatdeals en 
voorzichtig beleid is de coronacrisis het keer- 
punt gebleken. Het Europees herstelfonds, 
ingevoerd om de coronarecessie te bezweren, 
bleek de sleutel. 

Recycling van staal, ijzer en non-ferrometalen 
was altijd al gemeengoed. Afhankelijk van  
de staalprijs kon je daar goed geld mee 
verdienen. Maar recycling van plastics was 
het struikelblok, tot het Europees herstelfonds 
uitkomst bood. Een van de voorwaarden om 
voor ondersteuning van het herstelfonds in 
aanmerking te komen, stelde dat nieuw 
plastic niet langer goedkoper mocht zijn dan 
gerecycled plastic. Hiervoor werd een ‘end-
of-life’-toeslag in het leven geroepen. 
Producenten van nieuw plastic betalen 
bovenop de prijs van olie een recycling- 
bijdrage over de grondstof. Deze toeslag is 
variabel en zorgt ervoor dat de prijs van 
nieuw plastic altijd hoger blijft dan de prijs 
van gerecycled plastic, zelfs wanneer een vat 
olie weinig kost. Dankzij deze ontwikkeling 
nam chemische recycling een vogelvlucht. 

CircleCar: design for recycling
Traditionele spelers in de automotive  
branche zochten die verduurzaming voor- 
namelijk in de overgang van benzinemotor 
naar batterij. Maar een nieuwe speler, de 
scale-up CircleCar, ging veel verder. Auto’s 
van CircleCar zijn 100% recyclebaar en  

alle gebruikte materialen blijven in bezit en 
onder beheer van het bedrijf. CircleCar  
blijft van begin tot eind van de levenscyclus 
verantwoordelijk voor de auto’s die  
zij produceren. 

Niet alleen de auto, maar de volledige keten 
staat inmiddels voor 100% recycling. De 
fundamentele vernieuwing zit aan het begin 
van het productieproces, in het ontwerp van 
het voertuig zelf. CircleCar is actief op zoek 
gegaan naar nieuwe circulaire polymeren  
en andere materialen die hoogwaardige 
recycling mogelijk maken. Uitgangspunt bij 
alle onderdelen is dat recyclaat evenveel 
waard is als de ‘virgin’ grondstof. 
Het ontwerp is volledig modulair. Onder- 
delen en componenten zijn makkelijk te 
verwisselen en met minimale inspanning 
aanpasbaar. Telkens komen op basis van her-
fabricage verbeterde en gereviseerde onder-
delen beschikbaar, waardoor het gebruik  
van grondstoffen wordt teruggedrongen.  
Ten slotte heeft CircleCar een terugname-
programma opgezet voor CircleCars aan het 
eind van hun gebruikscyclus.
Het is de gamechanger gebleken voor de 
circulaire auto, net zoals Tesla de game-
changer was wat betreft elektrisch rijden. 
Nog een andere oorzaak van disruptie: 
CircleCar hoeft van haar investeerders de 
komende jaren geen winst te maken.

Duurzame consumententrends
CircleCar herkende en benutte de duurzame 
trends bij consumenten. Het succes van 
circulaire landbouw met gesloten lokale 
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kringlopen was het begin. Blijkbaar leefde 
duurzaamheid meer bij consumenten dan 
beleidsmakers en producenten dachten. In 
2028 werd al een norm van 100% circulair 
voor de kledingindustrie ingevoerd. Waarom 
zouden consumenten geen 100% circulaire 
auto wensen?
CircleCar erkende en benutte ook het wan- 
trouwen van de consument in de traditionele 
auto-industrie. Van Dieselgate tot chemische 
dumping: schandalen bepalen het imago  
van de industrie. Ook Europese beleids- 
makers boden weinig hoop. CircleCar sprong 
in dit gat. 

Van bezit naar gebruik 
CircleCar benutte daarnaast de trend van 
bezit naar gebruik bij consumenten. Om je te 
verplaatsen hoef je niet per se een auto voor 
de deur hebben staan. Mobiliteit regel je in 
2030 zoals het jou uitkomt. De trend naar 
delen is er nog altijd, maar de deelauto is niet 
dominant geworden. De coronacrisis – die 
een dip van ruim drie jaar betekende voor het 
openbaar vervoer – heeft ervoor gezorgd dat 
mensen nog altijd graag een eigen auto 
hebben. Maar in grotere steden is de markt 
voor deelmodellen wel verder ontwikkeld:  
vier grotere providers bieden ‘Mobility- 
as-a-Service’ (MaaS) aan. Daarin komen 
verschillende vervoersmiddelen samen: je 
app adviseert je om een stuk de e-bike te 
pakken, dan de intercity en tot slot een deel- 
auto. Meer nog dan voorheen zijn er in 2030 
dan ook  verschillen in autogebruik: bezit, 
leasen, lenen en delen. Alle modellen bestaan 
naast elkaar en vinden hun eigen doelgroep. 
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Recycling & refurbishing
In Nederland werd in 2020 de recycling- 
norm van 95% ruimschoots behaald. Maar 
dat percentage begon terug te lopen: auto-
ontwerpen bevatten steeds meer lichtgewicht 
plastics die lastig te recyclen zijn. En ook de 
elektronische componenten werden com- 
plexer. Autorecycling leek op zijn retour, totdat 
CircleCar bewees dat het ook anders kan. 

De CircleCar is voor een groot deel gemaakt 
van biobased plastics, die zich goed laten 
recyclen. Voor de overige onderdelen biedt 
chemische recycling de uitkomst.
Technologie is een belangrijke ‘enabler’ voor 
de CircleCar: onderdelen kunnen worden 

vervangen, terwijl het basisplatform van de 
auto in gebruik blijft. Dat biedt ook de 
mogelijkheid om je auto te refurbishen: eens 
in de twee of drie jaar kies je een aangepast 
uiterlijk. Dat kan doordat de auto’s in de basis 
gestandaardiseerd zijn; vervolgens kunnen  
ze met verschillende modules worden 
aangepast aan de wensen van de gebruiker. 
Liever een krachtigere motor of een grotere 
laadruimte? Dat configureer je zelf.

Blockchain
CircleCar houdt zicht op de circulaire keten 
met behulp van blockchain. Alle transacties 
van componenten en onderdelen van de auto 
worden in blockchain vastgelegd. Zo is 

volledig transparant of de ketens gesloten 
zijn, welke onderdelen hergebruikt worden en 
welke materialen hoogwaardig hergebruikt 
worden in innovatieve toepassingen. 

Circulair ecosysteem
CircleCar profileert zich naar de buitenwereld 
als één merk, maar is eigenlijk de verzamel- 
naam van een heel ecosysteem dat bestaat 
uit startups en gevestigde bedrijven die zich 
bezighouden met ontwerp, productie, 
refurbishing en end-of-life van de auto. 

Bij CircleCar is het gehele ontwerp gericht op 
circulariteit: van het gebruik van hernieuw- 
bare grondstoffen tot het terugbrengen van 
het aantal lijmverbindingen. Elektronica en 
sensoring zijn zo veel als mogelijk modulair 
en kunnen centraal worden geüpdatet. 
In het ecosysteem van CircleCar is de ver-
houding tussen de OEM en de toeleveranciers 
gekanteld. Niet de fabrikant stelt de eisen, 
maar de fabrikant gebruikt de kennis en het 
innovatievermogen van de toeleveranciers 
om tot een volledig circulaire auto te komen. 
Recyclingexperts in dit netwerk krijgen alle 
ruimte om vanaf de eerste tekening mee te 
denken over alle fasen in het productie- 
proces. De data die de auto produceert, 
worden in het netwerk gebruikt voor voort-
durende productverbetering en verbetering 
van circulariteit.

Voordat de eerste auto werd verkocht, was 
de hele kringloop al ingericht. Ook de 
logistieke operatie – de levering van nieuwe 
auto-onderdelen of een nieuwe auto – is in 

eigen handen. Ook hier vormt blockchain de 
basis. CircleCar heeft een eigen service, 
waarbij je bij pech binnen een uur over een 
vervangende auto beschikt. Of sterker nog, je 
erop wordt gewezen dat er over enkele uren 
een onderdeel moet worden vervangen 
omdat het stuk dreigt te gaan. Recycling van 
onderdelen en materialen gebeurt door de 
partners in het ecosysteem. Zij werken zoveel 
mogelijk op nationale of zelfs regionale 
schaal, in zogenaamde ‘short-loops’. 

ARN
De nieuwe vorm van ketenintegratie en het 
nieuwe businessmodel hebben de tradi- 
tionele markt van autorecycling op een 
achterstand gezet. Veel spelers in deze  
sector zoeken op dit moment aansluiting bij 
één of meer autoproducenten. Hun kennis 
van recycling zijn sommige spelers gaan 
verzilveren als adviesbureau, gericht op 
‘design-for-recycling’. Zij kennen niet alleen 
de papieren werkelijkheid, maar ook de  
(on)mogelijkheden van de werkplaats.

ARN vond aanvankelijk haar rol in kennis-
deling en als verbindende schakel tussen de 
verschillende partijen in de keten: de snelle 
verschuiving naar de circulaire auto leidde tot 
veel vragen – zowel binnen als buiten de 
branche. De afgelopen jaren zag je dat de 
transitie in volle gang is en dat deze initiële  
rol niet meer hoeft te worden ingevuld.  
In 2035 moest het bestuur concluderen dat 
de taak van ARN vervuld was – een jaar later 
werd ARN, in haar rol als ketenregisseur, 
opgeheven. Job well done!
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VAN SCENARIO NAAR STRATEGIE

Hoe verder?
Na het verkennen van onze toekomst doen we een stap achteruit.  
Hoe kunnen we de scenario’s gebruiken om strategische keuzes te maken?  
Hoe sturen we onszelf richting een gewenste toekomst? We doen dat  
door ons per scenario de ‘what if’-vraag te stellen.

U kunt de scenario’s bij uitstek gebruiken  
om uw strategie voor de komende jaren te 
bepalen. Wees kritisch naar uzelf!  
De vragen bij ieder scenario kunnen hierbij 
helpen. Door deze te beantwoorden  
brengt u per scenario in kaart hoe u ervoor 
staat. Bent u op de toekomst voorbereid? 
Vervolgens kunt u bepalen welke fundamen- 
tele keuzes u moet maken. Die keuzes 
betreffen altijd: vernieuwen, stoppen of 
behouden. Wat moet u innoveren? Waar 
moet u mee stoppen? En wat moet u 
behouden in uw bedrijfsvoering? 

De scenario’s in dit boekje zijn omgevings- 
scenario’s. Ze laten zien hoe de maatschappe- 
lijke omgeving van autorecycling er in de 
toekomst uit zou kunnen zien. Houd de vinger 
aan de pols! Kijk hoe de trends zich ont- 
wikkelen en kijk welk scenario werkelijkheid 
wordt: monitor uw omgeving. Als duidelijk  
is welk scenario in de toekomst werkelijk- 
heid wordt, kunt u zich op dat specifieke 
scenario voorbereiden.

ARN
Met de voorliggende scenario’s gaat ARN  
aan de slag om input te verzamelen. Hier- 
mee scherpen we de toekomstbeelden  
verder aan. Aan de hand van deze aan- 
gepaste scenario’s gaan we het gesprek 
voeren met alle ketenpartijen: hoe kunnen  

we autorecycling toekomstbestendig en 
duurzaam vormgeven? 
In deze toekomst zal ARN naast rapporteur 
en ketenregisseur in toenemende mate 
invulling geven aan haar rol als informatie- 
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analist, kennisdeler en verbinder. Op deze 
manier geven we gezamenlijk vorm aan de 
toekomst. Op naar de volgende 25 jaar 
autorecycling! Samen maken we er iets moois 
van. Doet u mee?
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