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Leeswijzer 

Onderdelen NPCE waarin circulaire ambachtscentra voorkomen 
 

 
Om ervoor te zorgen dat we producten langer gebruiken, voorziet het huidige beleid 

bijvoorbeeld in subsidie aan netwerken die zorgdragen voor levensduurverlening, zoals 

circulaire ambachtscentra en repaircafés. Een circulair ambachtscentrum is een locatie of 

netwerk waarin partijen zoals milieustraten, kringloopwinkels, reparatiespecialisten, 
onderwijs en het sociale domein samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en 

het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Dit gebeurt binnen een 

gemeente, maar ook regionaal en landelijk. Ook andere netwerken zorgen substantieel 

voor levensduurverlengingen, zoals repaircafés, netwerken van reparateurs, deelplatforms 
en tweedehands verkoopplatforms. Het beleid is er onder andere op gericht om bij 

dergelijke initiatieven vragen over de afvalstatus van materialen weg te nemen door te 

verduidelijken onder welke omstandigheden er sprake kan zijn van voortgezet gebruik. 

‒ Hoofdstuk 2.1.3 Levensduurverlenging (pagina 45) 
  

 

 

We bieden specifieke uitkeringen aan gemeenten voor circulaire ambachtscentra met als doel 
een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra in 2030 

‒ Hoofdstuk 2.1.3 Levensduurverlenging – Maatregelen op het gebied van 

levensduurverlenging (pagina 46) 

  
 

 

Reparatie wordt op diverse manieren bevorderd. Op EU-niveau verschijnt op korte termijn 

een voorstel voor een ‘Recht op Reparatie’. Dat kan onder andere gaan over het verlengen 
van de wettelijke garantietermijn voor de reparatie van producten. In Nederland 

wordt samen met Techniek Nederland gewerkt aan een nationaal reparateursregister dat 

het voor burgers makkelijker moet maken om een betrouwbare reparateur te vinden. 

Ook zijn er jaarlijks subsidies (specifieke uitkeringen aan gemeenten) voor circulaire 
ambachtscentra. Hier is reparatie een structureel onderdeel van, met aandacht voor sociale 

aspecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En in samenwerking met 

onderwijsinstellingen, om reparatie te integreren in het curriculum van vakopleidingen. 

Er wordt toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra. 
‒ Hoofdstuk 3.1.1 Elektrische en elektronische apparaten (pagina 70) 

  

 

Een nationaal reparateursregister kan levensduurverlenging door reparatie bevorderen. 
Zo’n register helpt consumenten reparateurs te vinden en ondersteunt reparateurs. Ook 

zijn er jaarlijks subsidies (specifieke uitkeringen aan gemeenten) voor circulaire 

ambachtscentra om hergebruik en reparatie te bevorderen. Er wordt toegewerkt naar een 

landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra. Daarnaast stelt het Rijk middelen 
ter beschikking via verschillende (generieke) financiële instrumenten, zoals het (in oprichting 

zijnde) stimuleringsprogramma ontwikkeling en opschaling recycling en hergebruik uit 

het Coalitieakkoord, waarvoor reparatie-infrastructuur in aanmerking komt. 

‒ Hoofdstuk 3.1.2 Meubels (pagina 72) 
 

 

We bieden specifieke uitkeringen aan gemeenten voor circulaire ambachtscentra met als doel 

een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra in 2030 
‒ Hoofdstuk 3.1.2 Meubels - Maatregelen op het gebied van meubels (pagina 73) 

  

 

We gaan na of circulaire ambachtscentra een rol kunnen spelen bij meer 
reparatie/opknappen/hergebruik 

‒ Hoofdstuk 3.1.2 Meubels - Maatregelen op het gebied van meubels (pagina 73( 
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We willen hergebruik, reparatie en refurbishment de komende jaren gemeengoed maken 

voor de burger. Daarbij helpt het versterken en het beter benutten van circulaire 

ambachtscentra. Een circulair ambachtscentrum is een locatie of netwerk waarbij partijen 

samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig 
product- en materiaalhergebruik. Doorgaans is het een samenwerking tussen een 

milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats. Een circulair ambachtscentrum 

faciliteert meerdere circulaire gedragingen. Daarom zal voorlichtingsorganisatie Milieu 

Centraal onder verantwoordelijkheid van IenW en een aantal gemeenten een verkenning 
doen naar het stimuleren van het circulaire ambachtscentrum, zodat meer burgers deze 

weten te vinden en gebruik gaan maken van de diensten. 

‒ Hoofdstuk 4.6 Gedrag (pagina 138) 

 
 

We versterken de circulaire ambachtscentra, zodat burgers deze beter weten te vinden en 

meer gebruikmaken van de diensten 

‒ Hoofdstuk 4.6 Gedrag – Maatregelen op het gebied van gedrag (pagina 139) 
      

 

 

Daarnaast worden in het kader van het Klimaatakkoord middelen ingezet ter stimulering 
van de ketenaanpak, klimaatneutraal en circulair inkopen en aanbesteden, recycling en 

hergebruik van (bio)plastics en textiel en grond-, weg- en waterbouw (GWW). Onder de 

ketenaanpak vallen regelingen voor circulaire ambachtscentra, circulair ontwerpen en de 

subsidieregeling voor ketenprojecten. 
‒ Hoofdstuk 6 Financiële middelen (pagina 163) 

  

 


