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Druk op de biodiversiteit wereldwijd

De Vlaamse consumptie oefent een aanzienlijke druk uit op ecosystemen in het buitenland. Ze heeft een 
grotere impact op het verlies aan soorten elders in de wereld dan in eigen land. Vooral de consumptie 
van biogebaseerde goederen zoals voedsel, hout, vezels en brandstoffen draagt daar sterk aan bij.  
Het biodiversiteitsverlies dat de productie van die goederen veroorzaakt, verschilt van land tot land.  
Om beleidsdoelen op te stellen en een evenwichtig maatregelenpakket te ontwikkelen, zijn indicatoren die 
de impact van onze productie en consumptie op de biodiversiteit in beeld brengen onontbeerlijk. Alleen 
door sleutelsectoren en belangrijke consumptiedomeinen grondig aan te pakken, kan Vlaanderen zijn 
internationale afspraken inzake biodiversiteit en duurzame ontwikkeling nakomen.

A Waarover gaat het?

De druk die wij op de biodiversiteit uitoefenen, beperkt zich 
niet tot Vlaanderen of België. De verontreinigende stoffen 
die we uitstoten, overschrijden de landsgrenzen. Ook via 
internationale handel en buitenlands beleid beïnvloedt 
Vlaanderen ecosystemen over de hele wereld. De soja die we 
in Vlaanderen in veevoer verwerken, kan waardevolle natuur 
doen verdwijnen in landen zoals Brazilië en Argentinië 
(Jennings & Schweizer, 2019). De chocolade die onze bedrij-
ven produceren en uitvoeren over de hele wereld, zet mee 
de schaarse regenwoudfragmenten in Ivoorkust onder druk 
(Fountain & Hütz-Adams, 2018; Jennings & Schweizer, 2019). 
Soms situeren de verliezen zich in de meest biodiverse regio’s 
ter wereld. In andere gevallen veroorzaakt lokale produc-
tie een grotere impact en biedt internationale handel net 

een uitweg. Zo zou de impact van de houtproductie op het 
wereldwijde verlies aan soorten bijvoorbeeld sterk toenemen 
als elk land in zijn eigen, huidige houtconsumptie zou willen 
voorzien (Chaudhary et al., 2017). Om een correct beeld te 
krijgen van onze impact op de mondiale biodiversiteit en op 
de evolutie ervan, is een grensoverschrijdende benadering 
noodzakelijk. 

Dit hoofdstuk legt de nadruk op de impact van de Vlaamse 
consumptie en productie op het verlies aan biodiversiteit 
op wereldschaal. Op dat niveau betekent het verdwijnen van 
soorten en ecosystemen vaak een onherstelbaar verlies aan 
(genetische) informatie en functies. De wereldvoorraad aan 
genen en functies bepaalt hoe het leven op aarde zich op 
lange termijn kan aanpassen aan veranderende omstandig-
heden en grote schokken. Een wereldwijd verlies aan soorten 

en ecosystemen kan grootschalige, moeilijk omkeerbare 
processen in de hand werken, waarvan de effecten zich ook 
in Vlaanderen laten voelen. Denk aan de klimaatverandering, 
verwoestijning of uitbraken van nieuwe infectieziektes.

Hoe groot is de invloed van de goederen en diensten die we 
hier produceren en consumeren op de wereldwijde biodiver-
siteit? Een ‘biodiversiteitsvoetafdruk’ kan daarover informa-
tie geven. Zo’n indicator bestaat nog niet voor Vlaanderen. Als 
eerste stap geeft dit hoofdstuk een inkijk in wat we kunnen 
leren uit bestaande data en indicatoren in recente, vooral 
internationale, publicaties. Die behandelen België gewoonlijk 
als geheel en laten niet toe om Vlaamse data afzonderlijk te 
bekijken. 

STREEFDOEL 6
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KADER 14 
HOE BRENGEN WE DEZE DRUK IN KAART?

Het verband tussen een stuk chocolade en een cacaoplantage 
is relatief eenduidig. Moeilijker wordt het voor  samengestelde 
producten met lange en ingewikkelde productieketens. 
Verschillende modellen en databronnen kunnen helpen om de 
relaties bloot te leggen. 

Biodiversiteit en economie
Elk van de bestudeerde publicaties koppelt gegevens over 
de milieudruk en het bijbehorende biodiversiteitsverlies aan 
internationale handels statistieken of aan multiregionale 

input-outputmodellen (MRIO). Een MRIO omvat een databank 
die de economische relaties tussen sectoren en goederen 
binnen en buiten de landsgrenzen in beeld brengt. De combi-
natie van economische stromen en biodiversiteitsdata levert 
informatie op over de plaats van de impact van onze productie 
en consumptie en helpt om de betrokken sectoren of consump-
tiegoederen op te sporen. Figuur 60 toont een overzicht van de 
verschillende facetten van het Belgische productie- en consump-
tiesysteem die dit hoofdstuk onder de loep neemt.

Perspectieven
De data uit de diverse studies brengen de Belgische impact 
vanuit verschillende perspectieven in beeld (zie Figuur 61):
• Het consumptieperspectief bestudeert de impact van de 

goederen en diensten die we hier consumeren en van hun 
volledige voortraject, ook elders ter wereld. 

• Het territoriaal perspectief kijkt naar de impact die onze 
productie en consumptie binnen de eigen landsgrenzen 
veroorzaken. Zowel producten en diensten bestemd voor 
eigen consumptie als die voor uitvoer tellen mee. 

FIGUUR 60. 

Verband tussen de Belgische consumptie en productie van grondstoffen, goederen en diensten, onze impact op de  biodiversiteit 
in de wereld, en de indicatoren die in dit hoofdstuk aan bod komen (groen). Enkel voor de materialen voetafdruk, de ecologische 
voetafdruk en de koolstofvoetafdruk zijn Vlaamse gegevens beschikbaar.

PR
O

D
U

CT
IE

 V
A

N
 G

O
ED

ER
EN

 E
N

 D
IE

N
ST

EN

CONSUMPTIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

BELGIË BUITENLAND

BE
LG

IË

Milieudruk of 
 biodiversiteitsverlies  
in België voor eigen 

 consumenten

Milieudruk of 
 biodiversiteits verlies  

in België voor 
 buitenlandse 

 consumenten (export) TE
RR

IT
O

RI
A

A
L 

PE
RS

PE
CT

IE
F

BU
IT

EN
LA

N
D Milieudruk of  

biodiversiteitsverlies  
in het buitenland  

voor Belgische  consumenten 
(import)

Milieudruk of 
 biodiversiteitsverlies  

in het buitenland  
voor buiten landse 

 consumenten

CONSUMPTIEPERSPECTIEF

FIGUUR 61. 

Verband tussen de verschillende perspectieven die in dit hoofdstuk 
aan bod komen. Op basis van EEA (2020c).
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Beide invalshoeken, en de verschillen ertussen, zijn elk op 
hun manier relevant voor het beleid. In de vorige hoofd-
stukken staat het territoriaal perspectief centraal. Dit 
hoofdstuk belicht in hoofdzaak het consumptieperspec-
tief. Het buitenlandse voortraject van goederen die België 
invoert en, eventueel na verwerking, weer uitvoert, telt in 
geen van beide perspectieven mee. Die impact blijft in dit 
hoofdstuk grotendeels buiten beeld. Enkel voor specifieke 
goederenstromen komt de gezamenlijke voetafdruk van 
onze invoer en eigen productie aan bod. Die omvat dan 
de impact van de hele keten, van invoer tot alles wat we 
opnieuw uitvoeren.

Verschillen in aanpak en onzekerheid
De studies die aan bod komen gaan uit van uiteenlo-
pende maten voor biodiversiteitsverlies. Ze maken elk 
een eigen selectie van drukken op de biodiversiteit en 
verantwoordelijke sectoren. Bovendien gebruiken ze 
verschillende methodes, basisdata, referentiejaartallen, 
enzovoort. De gerapporteerde resultaten zijn dus niet 
 eenvoudigweg vergelijkbaar of op elkaar afgestemd. Ze 
moeten omzichtig geïnterpreteerd worden: auteurs wijzen 
erop dat de foutenmarge van de handelsstatistieken en 
MRIO’s aanzienlijk kan zijn voor kleine landen met een 
open economie, zoals België (Moran et al., 2016; Tukker et 
al., 2018). De modelleringstechnieken evolueren ook snel 
(bv. Bruckner et al., 2019; Cabernard et al., 2019; Chaudhary 
and Brooks, 2018; Crenna et al., 2019; Escobar et al., 2020; 
Green et al., 2019; Moran and Kanemoto, 2016; Tramberend 
et al., 2019; Weinzettel et al., 2018) en regelmatig worden 
fouten in eerdere MRIO-versies rechtgezet (Moran, D. en 
Verones, F., persoonlijke communicatie).

B Hoe evolueert de druk?

Koolstofvoetafdruk neemt toe, vooral  
in het buitenland
De manier waarop we in Vlaanderen produceren, consume-
ren en handel drijven, veroorzaakt ook in het buitenland 
versnippering, verontreiniging, verzuring, vermesting, versprei-
ding van invasieve uitheemse soorten, veranderingen in land-
gebruik, klimaatveranderingen, enzovoort. Zoals in de vorige 
hoofdstukken wordt aangetoond, oefenen al die processen 

een grote druk uit op de biodiversiteit. Nemen die drukfacto-
ren toe, dan vergroot de kans dat ook het biodiversiteitsver-
lies verder oploopt. Figuur 62 toont een maat voor een van 
die drukfactoren op de biodiversiteit: de koolstofvoetafdruk 
van de Vlaamse consumptie (Vercalsteren et al., 2017). Die 
omvat alle broeikasgasemissies die in Vlaanderen en wereld-
wijd ontstaan als gevolg van onze consumptie van goederen 
en diensten. In 2010 bedroeg die koolstofvoetafdruk zo’n 
128 megaton CO2-equivalent, of 20 ton per inwoner. Om de 
gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging te beperken 
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FIGUUR 62. 

Broeikasgasemissies in Vlaanderen versus de evolutie van de koolstofvoetafdruk (i.e. alle broeikasgasemissies binnen én buiten  
Vlaanderen) van de Vlaamse consumptie163 (bron: VMM, 2020r).

163 De evolutie van de koolstofvoetafdruk moet met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege methodologische veranderingen in het milieu-in-
put-outputmodel waarmee deze indicator berekend werd (VMM, 2020r).

KADER 14. HOE BRENGEN WE DEZE DRUK IN KAART?
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tot 2°C (zie D.7 Klimaatverandering) en zo de gevolgen voor 
de biodiversiteit en de maatschappij beheersbaar te houden, 
moeten de mondiale broeikasgasemissies tegen 2050 afne-
men tot gemiddeld 2 ton per inwoner per jaar. De Vlaamse 
koolstofvoetafdruk is dus een factor tien te hoog. Hij is ook 
hoger dan de totale broeikasgasuitstoot van particulieren, 
bedrijven, overheden en transportactiviteiten op het grond-
gebied van Vlaanderen zelf (territoriaal perspectief). Dat wijst 
erop dat een belangrijk deel van onze koolstofvoetafdruk 
zich in het buitenland situeert. Ruim twee derde van de 
broeikasgasemissies veroorzaakt door de Vlaamse consump-
tie ontstaat buiten Vlaanderen (Vercalsteren et al., 2017).

De broeikasgasuitstoot in Vlaanderen neemt licht af. 
Tegelijkertijd neemt de totale koolstofvoetafdruk van onze 
consumptie toe. Vlaanderen verschuift een toenemend aan-
deel van zijn consumptiegebonden koolstofuitstoot naar het 
buitenland. Vooral de uitstoot buiten Europa stijgt aanzien-
lijk (Vercalsteren et al., 2017). 

Materialen- en ecologische voetafdruk  
te hoog
Voor een vollediger inzicht in hoe onze druk op de biodiver-
siteit wereldwijd evolueert, is het beter om een set aanvul-
lende voetafdrukindicatoren te bestuderen (Fang et al., 2015; 
Hoekstra & Wiedmann, 2014; Vanham et al., 2019). Zo bestaan 
er methodes om ook het water-, land-, stikstof-, fosfor- of 
materialengebruik van een economie in beeld te brengen. 

Alleen van de materialenvoetafdruk en de ecologische 
voetafdruk zijn Vlaamse gegevens beschikbaar. Die wijzen 
dezelfde richting uit als de koolstofvoetafdruk: de druk 
die de Vlaamse consument veroorzaakt, overschrijdt ruim-
schoots de draagkracht van de planeet. En het grootste 
deel van die druk wordt uitgeoefend in het buitenland. De 

Vlaamse  materialenvoetafdruk is de hoeveelheid mineralen, 
fossiele grondstoffen, biomassa en metalen die wereldwijd 
ontgonnen wordt voor consumptie in Vlaanderen. Met een 
voetafdruk van zo’n 18 ton materialen per inwoner in 2010 
(Christis et al., 2019) verbruiken we bijna driemaal meer dan 
de hoeveelheid die het VN-Milieuprogramma (UNEP) voor-
opstelt voor een duurzaam gebruik (7 ton per inwoner per 
jaar, IRP, 2014). Zowat 90 procent van die materialen is van 
buitenlandse oorsprong. 

De ecologische voetafdruk is een maat voor de bioproduc-
tieve oppervlakte land en water die Vlaanderen nodig heeft 
om de goederen die we verbruiken te produceren, om gebou-
wen en infrastructuur op te zetten en om een deel van de 
afvalstoffen op te vangen. De ecologische voetafdruk heeft 
als communicatie-instrument zijn strepen verdiend, maar 
krijgt vanuit wetenschappelijke hoek ook wel kritiek (Galli et 
al., 2016; Wiedmann & Barrett, 2010). De Vlaamse ecologische 
voetafdruk bedraagt ongeveer 9 globale hectare per inwo-
ner (data 2004, Bruers and Vandenberghe, 2014). Vlaanderen 
beschikt slecht over 1,3 hectare per inwoner en wereldwijd is 
er 1,8 hectare per inwoner voorhanden (de zogenaamde bio-
capaciteit). Als iedere wereldburger zou consumeren zoals de 
Vlaming, zouden we vijf aardes nodig hebben.
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KADER 15 
TWEE SLEUTELMETHODES TOEGELICHT

De resultaten van twee studies vormen de kern van dit 
hoofdstuk. Op basis van de eerste studie kan de totale impact 
van de Belgische consumptie op de biodiversiteit in kaart 
gebracht worden. De tweede studie illustreert de impact van 
enkele specifieke consumptiegoederen.

Verband tussen consumptie, milieudruk en 
biodiversiteit
De eerste studie laat toe om een algemeen beeld te schetsen 
van de impact van de Belgische consumptie op de biodi-
versiteit (Verones et al., 2017). Van alle bestudeerde publica-
ties neemt ze veruit de meeste verschillende drukfactoren, 
soorten, sectoren en landen van herkomst in rekening. Het 
multiregionale input-outputmodel dat de basis van de ana-
lyse vormt (EORA, Lenzen et al., 2013), legt verbanden tussen 
de milieudruk van productie- en consumptiesectoren uit 178 
verschillende landen op basis van financiële stromen. Zo kan 
onder meer de druk die de totale consumptie van een land in 
andere landen veroorzaakt, achterhaald worden. Om de druk 
te vertalen naar een impact op de biodiversiteit gebruiken 
de auteurs specifieke omrekeningsfactoren (LC-Impactmodel, 
Verones et al., 2020). Die verschillen per drukfactor, land en 
sector. Ze reflecteren het biodiversiteitsverlies per eenheid 
van druk bijvoorbeeld per kubieke meter watergebruik of per 
hectare akkerland. De studie bekijkt acht verschillende druk-
factoren: klimaatverandering, mariene en zoetwater-eutrofi-
ering, terrestrische verzuring, watergebruik en drie vormen 
van landgebruik (akkerland, grasland en bosbouw). Ze bestu-
deert het effect van die factoren op het globale verlies aan 
soorten uit vijf verschillende taxonomische groepen (zoog-
dieren, vogels, amfibieën, reptielen en planten) afkomstig 

uit zowel terrestrische, zoetwater als marine milieus. De 
gehanteerde maat voor biodiversiteitsverlies houdt rekening 
met de locatie van de drukfactoren en met de kwetsbaarheid 
van de soorten. Soorten die enkel in specifieke, geografisch 
begrensde gebieden voorkomen (endemische soorten) en 
meer bedreigde soorten volgens de International Union for 
the Conservation of Nature (IUCN) krijgen een hoger gewicht.
  
Impact van specifieke consumptiegoederen
Om de impact van enkele specifieke consumptiegoederen 
te illustreren, vertrekt dit hoofdstuk van een tweede studie 
die zich richt op de Belgische invoer van zeven groepen 
van goederen die wereldwijd bekendstaan om hun rol in 
ontbossing (Jennings & Schweizer, 2019): hout en papier, 
rundsvlees en leder, soja, cacao, palmolie, koffie, natuurlijk 
rubber, en hun afgeleide producten (bv. meubels, veevoer, kip 
of varkensvlees, chocolade, koekjes, schoonmaakproducten, 
biodiesel). De studie analyseert fysieke goederenstromen 
tussen landen, uitgedrukt in ton of kubieke meter. Voor 
rundsvlees en leder en hout en papier komt ook de binnen-
landse productie aan bod. Met behulp van opbrengstdata per 
gewas en per land (in ton of kubieke meter per hectare) en 
gegevens over het aandeel van de goederen in verschillende 
consumptieproducten, berekent de studie de landopper-
vlaktes die nodig zijn om onze consumptie en productie te 
ondersteunen. Voor rundsvlees en leder telt alleen grasland 
mee als bron van diervoeder. Akkerbouwteelten die ook een 
grondstof vormen voor diervoeder (bv. soja) zitten niet mee 
in de cijfers vervat. Aan de hand van een risicoscore voor 
ontbossing per land, onder andere gebaseerd op recente 
ontbossingsdata, wordt de landvoetafdruk omgerekend naar 

een ‘landvoetafdruk met een hoog risico op ontbossing’. 
Naar analogie met de voorgaande studie (Verones et al., 2017) 
kunnen de landoppervlaktes ook vertaald worden naar een 
impact op het algemene verlies aan biodiversiteit. Dit hoofd-
stuk gebruikt daarvoor de meest recente omrekeningsfacto-
ren voor de drukfactor landgebruik, per productiesysteem en 
per land, zoals ze voortvloeien uit het levenscyclus-initiatief 
van UNEP-SETAC (Chaudhary & Brooks, 2018).
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C Wat is de impact  
op de biodiversiteit?

Biodiversiteitsverlies in het buitenland groter 
dan in België
Eenzelfde druk leidt niet overal ter wereld tot hetzelfde biodi-
versiteitsverlies. Het verdwijnen van 1 hectare regenwoud met 
unieke soorten heeft een grotere impact op de wereldwijde 
biodiversiteit dan het verlies van 1 hectare Vlaams beukenbos. 
Figuur 63 geeft een beeld van het biodiversiteitsverlies dat 
de Belgische consumptie en productie veroorzaakt, berekend 
aan de hand van de methode toegelicht in Kader 15 (Verones 
et al., 2017). Dat verlies wordt uitgedrukt in mondiale PDF-
equivalenten (potentially disappeared fraction of species), 
hier herschaald tussen 0 en 100. Een mondiaal PDF-equivalent 
is een maat voor het potentieel uitsterven van soorten op 
wereldschaal als gevolg van de uitstoot die we veroorzaken en 
de grondstoffen die we verbruiken op één jaar tijd (hier 2012). 
De uitstoot en het grondstoffenverbruik werken het verlies van 
geschikte leefgebieden in de hand. 

De biodiversiteitsvoetafdruk brengt het mogelijke verlies van 
soorten op lange termijn in kaart als de druk gelijk blijft. 
Soorten verdwijnen echter niet altijd meteen wanneer hun 
omgeving verandert, en keren ook niet onmiddellijk terug als 
alles weer is zoals voorheen. Positieve evoluties worden dus 
mogelijk overschat. Maar maatregelen die beleidsmakers nu 
treffen, kunnen nog minstens een deel van het voorspelde 
biodiversiteitsverlies voorkomen.

De linkerkant van Figuur 63 geeft de impact weer van onze 
consumptie (consumptieperspectief). Het deel van onze 

164 Berekend op basis van data van Verones et al. (2017).

consumptie dat we in België zelf produceren, heeft een impact 
op de biodiversiteit in België. De impact van de goederen die 
we invoeren, bevindt zich in het buitenland. De rechtse staaf 
toont de impact van goederen en diensten die we hier pro-
duceren, zowel voor eigen gebruik als voor uitvoer, op het 
verlies aan biodiversiteit op Belgisch grondgebied (territori-
aal perspectief). Meer dan 95 procent van de impact van de 
Belgische consumptie op het wereldwijde verlies aan biodi-
versiteit bevindt zich in het buitenland. Onze netto-invoer of 
uitbesteding van biodiversiteitsverlies (impact van de invoer 
- impact van de uitvoer, de pijl in Figuur 63) bedraagt meer 
dan 90 procent van de totale impact van onze consumptie. Ter 
vergelijking: in Nederland en Luxemburg ligt dat percentage in 
dezelfde lijn, in China gaat het om 20 procent, en landen als 
Australië, Madagaskar, Ghana, Brazilië, Argentinië en de VS zijn 
grote ‘netto-exporteurs’ van biodiversiteitsverlies164.

In andere studies varieert het buitenlandse aandeel van de 
Belgische consumptievoetafdruk tussen 60 en 100 procent, 
afhankelijk van de gebruikte methode (Chaudhary et al., 2017; 
Chaudhary & Brooks, 2019; Chaudhary & Kastner, 2016; Kitzes 
et al., 2017; Lenzen et al., 2012; Verones et al., 2017; Wilting et 
al., 2017). In elk geval is het biodiversiteitsverlies dat onze con-
sumptie in het buitenland veroorzaakt beduidend groter dan 
het verlies dat we in België zelf teweegbrengen.

Landgebruik vormt de grootste druk
Van alle bestudeerde drukfactoren heeft het landgebruik, 
met ongeveer 70 procent van het totaal, de belangrijkste 
invloed op het biodiversiteitsverlies door Belgische con-
sumptie (Verones et al., 2017). Daarnaast zijn ook waterge-
bruik (23%) en klimaatverandering (7%) bepalend voor dat 

biodiversiteitsverlies. Het relatieve belang van de drukfactoren 
verschilt naargelang de gehanteerde methode (bijvoorbeeld 
Wilting et al., 2017). Geen van de studies houdt rekening met 
mogelijk versterkende effecten van de interacties tussen ver-
schillende drukfactoren.

FIGUUR 63. 

Links: impact van de Belgische consumptie op de biodiversiteit in binnen- 
en buitenland (consumptieperspectief), rechts: impact van de Belgische 
productie op de biodiversiteit in België (territoriaal perspectief). Het deel 
‘binnenland’ is in beide gevallen gelijk en toont de impact van de Belgische 
consumptie op de Belgische biodiversiteit. Brondata: Verones et al. (2017) 
(zie Kader 15).
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Impact van België op wereldschaal
Wat betekent de Belgische voetafdruk voor de biodiversiteit 
op wereldschaal? En kunnen we positieve evoluties opteke-
nen? Om zulke vragen te beantwoorden, schieten de huidige 
data tekort. De Belgische impact op de biodiversiteit kan 
alleen ruw worden ingeschat, zonder evoluties. Wereldwijd 
nam die impact de voorbije decennia alvast niet af (IPBES, 
2019a; IRP, 2019). En op basis van de koolstofvoetafdruk zien 
we een dalende druk binnen Vlaanderen ten koste van een 
toenemende druk elders ter wereld. 

Wat betreft onze biodiversiteitsvoetafdruk per inwoner 
liggen we op het Europese gemiddelde en iets boven het 
wereldgemiddelde (Verones et al., 2017). In de andere studies 
(zie eerder) ligt de Belgische impact telkens hoger dan het 
Europese gemiddelde en zo goed als altijd ook hoger dan 
het wereldgemiddelde. 

Een studie op wereldschaal toont aan dat de planetaire grens 
voor soortenverlies royaal overschreden wordt. Een verlies 
van tien soorten per miljoen soorten per jaar, tienmaal meer 
dan de natuurlijke evolutie, wordt als de wereldwijde grens-
waarde beschouwd (Steffen et al., 2015). Dat zou neerkomen 
op het uitsterven van 1,5 procent van de soorten uit een 
natuurlijke referentietoestand, zo’n 1500 jaar geleden (EEA, 
2020c; Frischknecht et al., 2018). In 2010 zou het wereldwijde 
landgebruik alleen al een potentieel verlies van 11 procent 
van die soorten veroorzaken (IRP, 2019). Het effect van andere 
drukfactoren dan landgebruik zit niet in dat cijfer vervat.

Impact verschilt van land tot land
De impact van onze Belgische consumptie is het grootst in 
landen zoals de VS, Frankrijk en China, waaruit we grote 
hoeveelheden producten en grondstoffen importeren die 
een intensief landgebruik vergen (bv. graan, maïs, rijst) 

(zie Figuur 64). Ook landen die een relatief groot aandeel 
kwetsbare soorten herbergen, zoals Brazilië, Australië en 
Congo, springen in het oog. In Frankrijk, de VS en China ver-
oorzaakt akkerbouw de grootste druk, in Brazilië en Congo 
spant bosbouw de kroon en in Australië heeft watergebruik 
de belangrijkste negatieve invloed. Als Vlaanderen de impact 
van zijn consumptie wil inperken, loont het de moeite om de 

handelsstromen met die landen en de betrokken drukfacto-
ren en sectoren in detail te bestuderen. 

Voeding en biomassagoederen domineren
Ons voedingspatroon veroorzaakt ongeveer de helft van de 
Belgische biodiversiteitsvoetafdruk (zie Figuur 65). Ook in 
andere landen maakt voeding een dominant deel uit van de 
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Aandeel van de totale impact van de Belgische consumptie op de biodiversiteit per land van herkomst van de geconsumeerde producten en diensten en per 
drukfactor (brondata: Verones et al., 2017). 
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consumptie-impact op de biodiversiteit (EEA, 2020c; IRP, 2019; 
Tramberend et al., 2019; Wilting et al., 2017). De consumptie 
van vlees en zuivelproducten bepaalt het leeuwendeel van 
het biodiversiteitsverlies dat de Europese voedselconsumptie 
teweegbrengt (Crenna et al., 2019).

Ook de consumptie van goederen neemt een belangrijk deel 
van de Belgische impact voor haar rekening. Verschillende 
studies rapporteren dat hoofdzakelijk biomassagoederen 
(bv. hout, papier, textiel, vezels, olie) het biodiversiteitsverlies 
beïnvloeden (Bruckner et al., 2019; EEA, 2020c; IRP, 2019). 

Bovendien stijgt de Europese vraag naar biomassagoederen 
voor niet-voedingssectoren de voorbije jaren flink, vooral 
door de groeiende vraag naar biobrandstoffen. Tropische 
landen met een hoge biodiversiteit, zoals Indonesië, Thailand 
en de Filipijnen, dragen daarvan in toenemende mate de 
gevolgen (Bruckner et al., 2019). 

De data uit Figuur 65 steunen op een methode die verge-
lijkbaar is met die uit voorgaande paragrafen, maar houden 
alleen rekening met landgebruik als drukfactor (Marquardt et 
al., 2019).

Zeven biomassastromen geven hoog risico op 
ontbossing
Vanwege het belang van voeding en biomassagoederen voor 
onze biodiversiteitsvoetafdruk gaan de volgende paragrafen 
iets dieper in op de impact van enkele voedingsmiddelen en 
andere biomassagrondstoffen die we in België consumeren. 

Figuur 66 toont de landvoetafdruk (in ha) van de Belgische 
consumptie van zeven goederen die wereldwijd bekend 
staan om hun grote impact op ontbossing: hout en papier, 
rundsvlees en leder, soja, cacao, palmolie, koffie, natuurlijk 
rubber en hun afgeleide producten (Jennings and Schweizer, 
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FIGUUR 65. 

Impact van de Belgische consumptie op de biodiversiteit wereldwijd per 
consumptiesector (brondata: Marquardt et al., 2019).
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FIGUUR 66. 

Links: impact van de Belgische consumptie van 7 product(groep)en op het landgebruik in binnen- en buitenland (landvoetafdruk, in ha). Rechts: deel van de 
landvoetafdruk gelegen in landen met een hoog tot zeer hoog risico op ontbossing. Brondata: Jennings & Schweizer (2019) (zie Kader 15).
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2019, zie Kader 15). De data geven geen direct beeld van het 
biodiversiteitsverlies, maar wel van een belangrijke druk op 
de biodiversiteit: de landoppervlakte nodig voor de productie 
van die goederen. De totale voetafdruk van onze consumptie 
van de zeven bestudeerde goederen bedraagt jaarlijks gemid-
deld 3,8 megahectare, of 1,2 keer de oppervlakte van België 
(zie Figuur 66). Iets minder dan de helft daarvan bevindt zich 
in landen met een hoog risico op ontbossing. Door de plaats, 
de manier en de schaal van productie dragen cacao, soja en 
hun afgeleide producten het belangrijkste risico op ontbos-
sing in zich. Ze worden op de voet gevolgd door hout- en 
papierproducten en in iets mindere mate ook palmoliepro-
ducten. Brazilië, Argentinië, Ivoorkust, Rusland en Indonesië 
prijken bovenaan de lijst met risicolanden waar onze impact 
het grootst is.

Consumptiecijfers alleen vertellen niet het volledige verhaal. 
Ook voor de productie van en handel in goederen die we 
later weer uitvoeren, gebruiken we veelvuldig grondstoffen 
en producten uit het buitenland. De totale hoeveelheden die 
België van de zeven bestudeerde goederen invoert, produ-
ceert en uitvoert, veroorzaken een landvoetafdruk van zo’n 
10,4 megahectare, of 3,5 keer de oppervlakte van België. 
Opnieuw bevindt iets minder dan de helft (4,2 Mha) zich in 
landen met een hoog risico op ontbossing. 

Palmolie, cacao en soja veroorzaken de 
grootste biodiversiteitsverliezen
Ontbossing leidt tot een aanzienlijk biodiversiteitsverlies, 
maar is niet de enige oorzaak. De landvoetafdruk van de 
bestudeerde productstromen kan, voor de belangrijkste 
landen van herkomst, omgerekend worden naar een bredere 
maat voor biodiversiteitsverlies op wereldschaal (zie Kader 
15). Figuur 67 toont de twintig landen waarin de Belgische 

consumptie van de zeven goederen de grootste biodiversi-
teitsverliezen veroorzaakt. Palmolie uit Indonesië en Maleisië, 
cacao uit Ivoorkust, Ecuador en de Dominicaanse Republiek 
en soja uit Brazilië hebben de grootste impact.

Een Belgische voetafdruk zegt niet alles
Bovenstaande cijfers illustreren de impact van onze con-
sumptie en productie op het land van herkomst van de 
grondstoffen. Ze kunnen helpen om prioriteiten te bepalen 
voor een biodiversiteitsvriendelijk consumptie-, productie- en 
handelsbeleid. Om onze voetafdruk te kunnen beïnvloeden, 

FIGUUR 67. 

Impact van de Belgische con-
sumptie van 7 product(groep)en  
op de biodiversiteit in de 
20 meest getroffen landen, 
uitgedrukt in mondiale PDF (po-
tentially disappeared fraction of 
species) en herschaald naar een 
cijfer tussen 0 en 100 (brondata: 
Jennings and Schweizer (2019) en 
Chaudhary and Brooks (2018),  
zie Kader 15). 
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is het daarnaast van belang te weten wie onze directe han-
delspartners zijn. Zo komt meer dan 60 procent van de in 
België ingevoerde hoeveelheid soja uit Nederland (Jennings 
& Schweizer, 2019). Om onze sojagerelateerde voetafdruk 
in Brazilië aan te pakken, zal dus niet alleen overleg met 
Braziliaanse producenten nodig zijn, maar evenzeer met de 
Nederlandse sojahandelaars. 

Om beleidsprioriteiten te bepalen, is bovendien niet alleen 
het absolute belang van goederen in het biodiversiteitsverlies 
of de ontbossing op wereldschaal van tel. Ook het relatieve 
belang van België in de handel, productie en consumptie 
van specifieke goederen speelt mee. Zo is België een grote 
importeur van cacao en de op één na grootste exporteur van 
chocoladeproducten wereldwijd (Beyond Chocolate, 2018). 
Vanuit die positie kan het meer wegen op de productie en 
een verschil maken op wereldschaal. Zo’n analyse vergt een 
diepgaander onderzoek per product. 

De gerapporteerde voetafdrukmaten zijn gebaseerd op verhan-
delde hoeveelheden goederen en op de gemiddelde impact van 
de productie van die goederen op landniveau. In welke mate de 
cacao die België invoert afkomstig is van duurzame plantages 
of uit minder biodiverse regio’s is niet uit deze data af te leiden. 
Om de werkelijke impact van onze consumptie van goederen 
en diensten beter te kunnen inschatten, is een helder beeld 
nodig van de precieze locatie van de productie en van het aan-
deel producten dat voldoet aan duurzame productienormen 
die ook de biodiversiteit in rekening brengen. Voor de meeste 
van de eerder genoemde prioritaire productstromen zijn al 
specifieke standaarden ontwikkeld die nagaan in hoeverre 

165 Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development, Resolution adopted by the General Assembly on 25/9/2015, A/RES/70/1.
166 Decision adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, 29/10/2010, UNEP/CBD/COP/DEC/X/2.

de productie volgens zulke duurzame normen verloopt. Die 
duurzaamheidsstandaarden leggen echter niet allemaal een 
even grote nadruk op biodiversiteitsbehoud en -herstel. Ook de 
kwaliteit van de controlesystemen en handhavingsmechanis-
men verschilt (bv. cacao: Fountain and Hütz-Adams, 2018; soja: 
WWF, 2019; palmolie: Barthel et al., 2018; hout: Van der Heyden 
et al., 2018). Er worden volop methoden ontwikkeld die toelaten 
om regionale en lokale verschillen in productienormen en bio-
diversiteitsverliezen te traceren (bv. Trase, 2020, Escobar et al., 
2020; Green et al., 2019; Moran and Kanemoto, 2016).

D Beleid

Productie- en consumptiesystemen overschrijden landsgren-
zen. Dat geldt ook voor hun impact op de biodiversiteit. Om 
de impact van productie- en consumptiepatronen op de 
wereldwijde biodiversiteit aan te pakken, en tegelijkertijd een 
eerlijk speelveld voor goederen en diensten uit verschillende 
landen te garanderen, zijn internationale samenwerkingsver-
banden, afspraken en standaarden noodzakelijk. 

Zowel op internationaal, Europees, Belgisch als op Vlaams 
niveau zijn tal van instrumenten voorhanden: van financiële 
stimuli of taksen, vrijwillige standaarden, bewustmakings-
campagnes en strategische doelen tot strikte wettelijke 
normen en verplichtingen. Zowat alle sectoren en beleidsdo-
meinen zijn betrokken partij. 

Mondiale Agenda Duurzame Ontwikkeling en 
Biodiversiteitsstrategie
Duurzame productie-, consumptie- en handelssystemen met 
een minimale impact op de biodiversiteit, de ecosystemen 
en de diensten die ze ons leveren, vormen de kern van de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de 2030 Agenda 
voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties165 voor-
opstelt. Ze hebben ook een prominente plaats in de biodiver-
siteitsdoelen uit het Strategisch Plan voor de Biodiversiteit 
2011-2020 van de VN166 (Aichi-doelen) en in het internationale 
klimaatbeleid (zie D.7 Klimaatverandering). De transitie naar 
een circulaire en koolstofarme economie die efficiënt met 
haar natuurlijke hulpbronnen omspringt, staat in die beleids-
kaders op het voorplan. Een gereguleerde internationale 
handel, ontwikkelingssamenwerking, kennisuitwisseling en 
een evenwichtig systeem van toegangs- en eigendomsrechten 
moeten die omslag bevorderen en de lasten en de lusten eer-
lijker verdelen. 

Europese Biodiversiteitsstrategie en actieplan 
illegale houtkap
Een van de zes doelen van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020 
(streefdoel 6) richt zich specifiek op het verminderen van de 
impact op de biodiversiteit elders ter wereld. Het wil onder 
andere de productie- en consumptiepatronen aanpakken, 
handelsakkoorden herbekijken, marktsignalen verbeteren, 
schadelijke subsidies wegwerken en de financiering voor 
wereldwijd biodiversiteitsbehoud en -herstel verhogen. In 
de EU Biodiversiteitsstrategie 2030 krijgt onze impact op de 
mondiale biodiversiteit opnieuw een centrale plaats. Als inte-
graal onderdeel van de Europese Green Deal streeft de stra-
tegie naar biodiversiteitsvriendelijke circulaire systemen die 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/docs/UNEP_CBD_COP_DEC_X_1-E.pdf


179DEEL 2 VERDIEPING — D DE BIODIVERSITEIT ONDER DRUK — D.8 Druk op de biodiversiteit wereldwijd

geen verdere schade berokkenen aan ecosystemen waar ook 
ter wereld. Het nieuwe actieplan circulaire economie167 en de 
‘Van boer tot bord’-strategie voor duurzame voeding, even-
eens bouwstenen van de Green Deal, moeten die doelstelling 
helpen realiseren en van Europa een voorbeeldregio maken 
voor de mondiale inspanningen ter zake. 

Ook via diplomatieke betrekkingen en handelsakkoorden 
wil Europa wegen op het duurzaamheidsbeleid in andere 
landen. Tot dusver bevatten de hoofdstukken over handel 
en duurzame ontwikkeling uit de handelsakkoorden van 
de EU zelden expliciete verwijzingen naar biodiversiteit of 
beschermde natuur (IEEP, 2019).

Wat de impact op ontbossing betreft, bindt Europa met het 
FLEGT-actieplan168 al sinds 2003 de strijd aan tegen de ille-
gale houtkap. Landen die een vrijwillig partnerschapsakkoord 
sluiten met de EU zetten onder andere een controlesysteem 
op touw dat certificaten uitreikt voor legaal geoogst hout. 
Met haar recente communicatie over ontbossing en bosde-
gradatie169 wil de Commissie een versnelling hoger schakelen. 
Het initiatief bekijkt de impact van de Europese consumptie 
op de wereldwijde ontbossing vanuit een breder perspectief. 
De toeleveringsketens van landbouwproducten komen op de 
voorgrond. 

167 EU Communicatie ‘Een nieuw actieplan voor een circulaire economie. Voor een schoner en concurrerender Europa’, COM(2020) 98.
168 Wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT): Voorstel voor een EU-actieplan, Europese Commissie, COM(2003) 251.
169 EU Communicatie ‘Bescherming en Herstel van Bossen Wereldwijd: de actie van de EU opvoeren’, COM(2019) 352.
170 Biodiversiteit 2020, Actualisering van de Belgische nationale strategie, 2013, Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biodiversiteit.
171 Visie 2050 – Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen, Vlaamse Regering, VR 2016 2503 DOC.0258.
172 Visie, strategie en aanzet tot actieplan voor een duurzame en competitieve bio-economie in 2030, VR 2013 1907 MED.0430.
173 Vlaanderen Circulair – Samen werken aan circulaire economie in Vlaanderen
174 Beleidsnota 2019-2024. Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking.
175 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20/10/2010. 

Belgische Biodiversiteitsstrategie en Vlaamse 
Visie 2050
De Belgische Biodiversiteitsstrategie 2020170 onderstreept de 
doelen van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020. Ze specifieert 
onder andere acties om de impact van onze consumptie en 
productie op de biodiversiteit elders te milderen en om die 
impact beter zichtbaar te maken.

Vlaanderen stelt met de Visie 2050171 de transitie naar een 
circulaire economie voorop. Die transitie moet Vlaanderen 
minder afhankelijk maken van de invoer van grondstoffen 
en de milieu-impact van producten over hun hele levenscy-
clus beperken. Specifiek voor biomassagrondstoffen is er de 
Vlaamse visie voor een duurzame en competitieve bio-eco-
nomie 2030172. In beide strategische kaders wordt de impact 
op de biodiversiteit en ecosystemen alleen onder algemene 
duurzaamheidsprincipes gevat. Het partnerschap Vlaanderen 
Circulair173 moet helpen om de visies in de praktijk te bren-
gen. Vlaanderen wil blijven inzetten op een exportgerichte 
industrie en landbouw. Daarbij vertrekt het vanuit de opvat-
ting dat het met milieuvriendelijke, innovatieve technologieën 
en een efficiënte Vlaamse productie kan bijdragen aan de 
wereldwijde duurzaamheidsdoelen. Voor een ambitieus 
beleid rond duurzaamheidsstandaarden en handelsakkoor-
den kijkt Vlaanderen vooral naar Europa174.

Bindende afspraken
Veel van die overkoepelende strategieën en visies bevatten 
algemene beleidsintenties, maar leiden niet tot eenvoudig 
meetbare, bindende doelstellingen of concrete acties. Hun 
resultaat is erg afhankelijk van de individuele inzet van de 
deelnemende partijen. De Europese Houtverordening175, die 
voortvloeit uit het FLEGT-actieplan, legt wel afdwingbare 
voorwaarden op. Ze verbiedt Europese producenten om ille-
gaal geoogst hout en daarvan afgeleide producten op de 
markt te brengen. Bovendien verplicht ze bedrijven om een 
informatiesysteem op touw te zetten dat het risico op het 
verhandelen van illegaal geoogst hout minimaliseert. Voor 
landbouwgrondstoffen zijn zulke bindende afspraken over 
legale of ontbossingsvrije herkomsten nog niet gemaakt. 
Andere bindende regelgeving die van belang is voor de bio-
diversiteit elders, zit onder andere vervat in de aanpak van 
grensoverschrijdende vervuilende stoffen uit het milieubeleid, 
in de doelstellingen en duurzaamheidscriteria voor biobrand-
stoffen uit het hernieuwbare energiebeleid en in de emissie-
doelen uit het klimaatbeleid (zie D.7 Klimaatverandering).

Vrijwillige initiatieven en marktmechanismen
Er bestaan tal van initiatieven die producenten en con-
sumenten ondersteunen om hun verantwoordelijkheid te 
nemen. Voor heel wat prioritaire goederenstromen zijn 
 bijvoorbeeld labels en certificatiemechanismen ontwikkeld 
die helpen om een duurzame herkomst van grondstoffen en 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0251&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=EN
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19104339/Strat%C3%A9gie%20nationale%20biodiversit%C3%A9%202013_NL.pdf
https://www.vlaanderen.be/publicaties/visie-2050-een-langetermijnstrategie-voor-vlaanderen
https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/biomassa_web.pdf
https://vlaanderen-circulair.be/nl
https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsnota-2019-2024-buitenlands-beleid-en-ontwikkelingssamenwerking
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=NL
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producten te promoten. Denk aan het PEFC- (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification) en FSC-label (Forest 
Stewardship Council) voor hout of het MSC-label (Marine 
Stewardship Council) voor vis. Onderzoek naar de positieve 
effecten van zulke duurzaamheidsstandaarden op de biodi-
versiteit levert een gemengd beeld op (bv. Barthel et al., 2018; 
Evidensia, 2020; Villalobos et al., 2016). Verschillende overleg-
platformen met vertegenwoordigers uit de hele productieke-
ten werken op vrijwillige basis aan verduurzaming. Ze leggen 
hun afspraken vast in overeenkomsten of actieplannen. Zo 
is er onder meer het Belgische Beyond Chocolate-initiatief, 
de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie, het Platform 
Maatschappelijk Verantwoorde Diervoederstromen, het 
Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen, de internationale Ronde 
Tafel over Verantwoorde Soja en de Europese Ronde Tafel 
Duurzame Consumptie en Productie. Meer onderzoek is nodig 
om de impact en de navolging van zulke vrijwillige initiatieven 
op het terrein te kunnen evalueren.

Ontwikkelingssamenwerking
Overheden kunnen de productie en consumptie in eigen 
land aanpakken. Ze kunnen ook andere landen ondersteunen 
om hun economie op een biodiversiteitsvriendelijke manier 
te organiseren en de biodiversiteit te beschermen. Dat kan 
onder andere via handelsakkoorden, maar ook via de samen-
werkingsakkoorden met partnerlanden voor ontwikkelings-
samenwerking. Zowat alle eerder vernoemde internationale 
visies en strategieën zetten een toename van het budget voor 
biodiversiteitsgerelateerde ontwikkelingshulp voorop. Ook de 
Belgische Biodiversiteitsstrategie 2020 stelt als doel om de 
jaarlijkse financiële bijdragen tegen 2015 te verdubbelen ten 
opzichte van de periode 2006-2010. 

Figuur 68 geeft een overzicht van het gedeelte van onze 

officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid, ODA) 
dat aan biodiversiteitsgerelateerde doelen wordt gespendeerd. 
Die bijdrage schommelt door de jaren heen en er zijn geen 
aanwijzingen dat het budget is toegenomen ten opzichte van 
2010. Biodiversiteitsherstel of -ontwikkeling kunnen het hoofd-
doel zijn of een significant nevendoel vormen. In dat laatste 
geval wordt niet het hele projectbudget in rekening genomen, 
maar slechts het geschatte aandeel dat naar biodiversiteits-
doelen gaat. Financiering vanuit bedrijven of ngo’s, zonder 
overheidstussenkomst, en financiering van andere dan de 
erkende ontwikkelingslanden zit niet in deze cijfers vervat. 

Over de laatste 5 jaar (2013-2017) bedraagt het aandeel van 

de biodiversiteitsgerelateerde ontwikkelingshulp gemiddeld 
zo’n 24 miljoen euro per jaar of 1,2 procent van de totale 
Belgische ODA. De Vlaamse gewestelijke overheid neemt 
daarvan 14 procent voor haar rekening. Daarnaast wordt, 
voornamelijk vanuit de federale overheid, jaarlijks gemiddeld 
65 miljoen euro gespendeerd aan de centrale werking van 
multilaterale milieu- of landbouworganisaties, die vaak ook 
biodiversiteitsdoelen dienen. 

Van alle partnerlanden krijgt Congo de grootste biodiversi-
teitsgerelateerde ondersteuning. Het is het enige land dat 
voorkomt in de lijst met landen waarin de biodiversiteitsvoet-
afdruk van België het hoogst is.

FIGUUR 68. 

Evolutie van de Belgische 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) 
met biodiversiteit als hoofd- of 
significant nevendoel tussen 
2010 en 2017 (brondata: Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse 
Zaken). 
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E Aanbevelingen 

Kijk verder dan de eigen grenzen en kies voor een sys-
teembenadering. Een territoriaal perspectief alleen is 
onvoldoende om conclusies te trekken over de impact die 
Vlaanderen uitoefent op de biodiversiteit. Als de biodiversiteit 
in onze bossen toeneemt, maar ons productie- en consumptie-
patroon de ontbossing elders ter wereld doet toenemen, dan is 
er van een positieve evolutie geen sprake. Om effectieve oplos-
singen te bedenken, moet Vlaanderen zijn hele productie- en 
consumptiesysteem in samenhang en over landsgrenzen heen 
bekijken. Alleen door de productie- en de consumptiezijde 
gelijktijdig aan te pakken en instrumenten uit verschillende 
beleidsdomeinen, gericht op verschillende sectoren en maat-
schappelijke actoren, te combineren, kan Vlaanderen de nood-
zakelijke maatschappelijke veranderingen realiseren. 

Neem voeding en biomassagoederen in het vizier. Voeding 
en biomassagoederen hebben het grootste aandeel in de 
impact van onze consumptie op de biodiversiteit. Om die 
impact te verkleinen is het aangewezen om de bevoorra-
dingsketens van enkele sleutelproducten grondig onder de 
loep te nemen. Daarbij zijn niet alleen de oorsprong van 
producten en de productieomstandigheden van belang. 
Oplossingen kunnen ook schuilen in alternatieven van 
eigen bodem, een verminderd verbruik, een toenemend her-
gebruik of een aangepast consumptiepatroon. Vlaanderen 
kan zijn impact op de Braziliaanse biodiversiteit bijvoor-
beeld inperken door het aandeel van de soja-invoer dat 
aan duurzame productienormen voldoet verder te verho-
gen, een deel van de soja-invoer bestemd voor veevoeder 
te vervangen door Vlaamse eiwitbronnen, het verbruik van 
plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke varianten te 

bevorderen, de voedselverliezen in de keten in te tomen, 
reststromen verregaand te recupereren … Bestaande initia-
tieven opschalen en versterken is onontbeerlijk om het tij 
te keren. Afspraken met alle betrokken spelers in de keten, 
van lokale producenten en overheden tot directe handel-
spartners, Vlaamse producenten, verwerkende bedrijven en 
handelaars, zijn een broodnodige eerste stap. 

Zet in op duurzaamheidsstandaarden en overweeg 
bindende normen. Heel wat inspanningen die België en 
Vlaanderen nu al leveren om hun impact op de biodiversiteit in 
het buitenland te verminderen, vertrekken van de vrijwillige 
inzet van maatschappelijke actoren. Duurzaamheidsstandaarden  
die ook biodiversiteitseffecten in rekening brengen, kunnen een 
belangrijke hefboom betekenen voor een biodiversiteitsvrien-
delijk productie-, consumptie- en handelsbeleid. Ze kunnen 
onder meer helpen om criteria uit te werken voor financiële 
stimulansen, taksen of duurzame overheidsopdrachten. Het 
is cruciaal om de impact van zulke standaarden op de duur-
zaamheid van de productieketen te blijven opvolgen en kritisch 
te evalueren. Voor sommige goederen met een grote, niet-af-
latende impact kan een wettelijk bindend kader aangewezen 
zijn. Dat kan bedrijven verplichten om de duurzame herkomst 
van grondstoffen volgens vooropgestelde normen te verifiëren 
en stapsgewijs verbeteringen door te voeren. De Europese 
FLEGT-regelgeving en de Houtverordening kunnen daarvoor 
een inspiratiebron zijn. 

Verhoog de inzet voor biodiversiteit in handelsakkoor-
den en ontwikkelingssamenwerking. Ondanks nationale 
en internationale afspraken gaat volgens de beschikbare data 

slechts 1 procent van de officiële Belgische ontwikkelingshulp 
naar biodiversiteit. Ook in handelsakkoorden treden biodiversi-
teitseffecten zelden op het voorplan. Nochtans speelt biodiver-
siteit een basisrol in verschillende internationale beleidskaders: 
zonder florerende ecosystemen liggen de duurzame ontwik-
kelingsdoelstellingen van de VN niet binnen handbereik. Meer 
aandacht voor biodiversiteit in handelsakkoorden en ontwik-
kelingssamenwerking, en een nauwgezette opvolging van de 
resultaten, kunnen Vlaanderen en België helpen om hun inter-
nationale engagementen na te komen. 

Investeer in bewustmaking. Zowel de complexiteit van 
wereldwijde productie- en consumptieketens als de afstand 
tussen de plaats van impact en die van consumptie vormen 
grote hinderpalen voor duurzame keuzes. Alleen als maat-
schappelijke spelers zich bewust zijn van hun rol, kunnen ze 
veranderingen in gang zetten. Om de algemene intenties uit 
overkoepelende visies om te zetten naar een concrete aanpak, 
moeten consumenten, producenten en beleidsmakers samen 
inspanningen leveren. Betere en meer toegankelijke informatie 
over de impact van verhandelde producten op de biodiversiteit 
is daarvoor essentieel. Zulke informatie kan ook het vertrek-
punt vormen van gerichte bewustmakingscampagnes, labels en 
educatieve projecten.

Ontwikkel impactindicatoren. Hoeveel biodiversiteit verloren 
gaat als een drukfactor toeneemt, hangt af van lokale omstan-
digheden. Drukindicatoren zoals een landvoetafdruk of een 
koolstofvoetafdruk geven een ander beeld van prioritaire zones 
of goederenstromen dan impactindicatoren zoals de biodiver-
siteitsvoetafdruk. Door zulke impactindicatoren te ontwikkelen 



182DEEL 2 VERDIEPING — D DE BIODIVERSITEIT ONDER DRUK — D.8 Druk op de biodiversiteit wereldwijd

zet Vlaanderen een eerste concrete stap in de transitie naar 
een biodiversiteitsvriendelijke, circulaire economie, die de 
impact van goederen over hun hele levenscyclus beperkt. 

Graaf dieper dan overkoepelende indicatoren. Een ogen-
schijnlijk kleine impact op landniveau kan een immense 
invloed op het leefgebied van één kenmerkende of symbolische 
soort verbergen. Naast algemene biodiversiteitsindicatoren zijn 
daarom ook soort- of ecosysteemspecifieke data nodig om een 
gericht beleid te ondersteunen. Bovendien telt niet enkel de 
absolute impact van de productstromen. Ook de relatieve bij-
drage van België aan het wereldtotaal beïnvloedt de hefbomen 
die Belgische spelers hebben om productieomstandigheden 
elders te wijzigen. Een diepgaand onderzoek per sector of pro-
ductieketen, dat behalve socio-economische factoren ook bio-
diversiteitseffecten in rekening brengt, kan beleidsprioriteiten 
helpen onderbouwen.
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