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2. Aller au-delà du PIB
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Dit rapport beschrijft en analyseert de evolutie van 
de ecologische voetafdruk van België in de periode 
1961-2006 en formuleert een aantal voorstellen voor 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Het eerste hoofdstuk gaat over de steeds dwingender wordende noodzaak om 
verder te gaan dan het BBP, m.a.w. om naast die economische indicator ook een 
milieu-indicator, zoals de ecologische voetafdruk, en een sociale indicator  
in te voeren. 

In 2009 werd over dat thema in het Belgische federale parlement een colloquium 
gehouden, georganiseerd door WWF. Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van  
dat colloquium.

De indicator “ecologische voetafdruk” wordt voorgesteld in hoofdstuk 3. Wat meet 
deze indicator precies, hoe wordt hij berekend, welke eenheden worden gebruikt? 
Ook de verschillende componenten van de voetafdruk worden er gespecificeerd.

Hoofdstuk 4, de kern van dit rapport, presenteert de belangrijkste resultaten van 
de gedetailleerde analyse van de Belgische ecologische voetafdruk. Vooreerst, om 
de link te leggen met het economische, toont de verhouding tussen de ecologische 
voetafdruk en het BBP dat beide indicatoren in het verleden al van elkaar waren 
losgekoppeld, zowel bij ons als in andere landen, en dat het dus mogelijk is 
economische groei (zoals gemeten door het BBP) en ecologische duurzaamheid 
te laten samengaan. Vervolgens presenteren we de gedetailleerde resultaten voor 
elk element van de ecologische voetafdruk, en hoe die te interpreteren zijn. De 
evolutie en milieu-impact van onze import - in het bijzonder onze toenemende 
afhankelijkheid van hulpbronnen afkomstig uit het buitenland - zijn goed 
zichtbaar. Aan de hand van het koolstofhoudende deel van onze ecologische 
voetafdruk, het deel als gevolg van onze CO

2
-uitstoot, kunnen we een eerste 

analyse maken van de respectieve invloeden van de verschillende industriële 
sectoren en het mogelijke effect van de verhuizing van bepaalde industrieën naar 
het buitenland. Het rapport geeft ook nauwkeurige gegevens over de ecologische 
voetafdruk van de visgronden, het akkerland, het graasland, het bosland en het 
bouwland. Telkens geven we een (poging tot) interpretatie van die resultaten voor 
de economische sectoren in kwestie en het daaraan gekoppeld consumptiegedrag.

Vervolgens behandelt dit hoofdstuk het gebruik van de ecologische voetafdruk 
vanuit het oogpunt van inter- en intragenerationele sociale rechtvaardigheid. 
Tot slot wordt de ecologische voetafdruk bekeken als een mogelijke manier om te 
komen tot een gedeeltelijke relokalisatie van de productie in ons land, met tegelijk 
een daling van onze voetafdruk.

Het einde van dit hoofdstuk laat zien welke gegevens op dit moment beschikbaar 
zijn en suggereert een aantal mogelijkheden om de berekeningen te verbeteren. 

Tot besluit (hoofdstuk 5), en naast het werk waartoe de ecologische voetafdruk 
voor verschillende instellingen in meerdere landen al heeft geleid, wijst dit 
rapport erop dat het interessant zou zijn deze inleidende analyse verder te zetten 
in samenwerking met alle organen die statistieken aanleveren over ons land, met 
name in het kader van het werk omtrent de milieusatellietrekeningen.

Als bijlage (bijlage 1) geven we ook de standpunten van enkele stakeholders mee.

samenvattIng
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Dit is het verhaal van een bus zonder brandstofmeter. Het 
enige boordinstrument waarover de chauffeur beschikt, 
is een snelheidsmeter. Hij kan dus uiteraard vertragen 
en versnellen, ja, hij kan zelfs stoppen. De bus rijdt en 
rijdt … De reizigers vragen zich af hoelang de rit nog kan 
doorgaan. Er wordt onderling gediscuteerd, de chauffeur 
wordt om uitleg gevraagd, maar zonder resultaat. 
Niemand weet wanneer de reis ophoudt, want de bus 
heeft noch een brandstofmeter, noch een kilometerteller.

Die bus, daar zitten wij met z’n allen op. Hij is een 
metafoor voor onze samenleving. Om de besturing 
in goede banen te leiden, zijn er gewoon een paar 
eenvoudige meters nodig. De snelheidsmeter is, net als 
het BBP, gemakkelijk te interpreteren, meteen een van 
de redenen voor zijn succes. Maar de snelheid kennen, 
volstaat niet. Er is ook een meter nodig die aangeeft 

hoeveel er nog in de tank zit. In onze metafoor staat de brandstofmeter voor de 
ecologische voetafdruk, die het beste in aanmerking komt voor deze rol. Tot slot is er, 
naast de economische indicator en die milieu-indicator, ook nog een sociale indicator 
nodig, om onze samenleving naar een duurzame ontwikkeling te kunnen leiden.

De snelheidsmeter, de brandstofmeter en de kilometerteller: de duidelijke en 
eenvoudige informatie van die drie samen volstaat om de bus te besturen, ook al ziet 
het er onder de motorkap een heel stuk ingewikkelder uit. Dat laatste is de zorg van 
de monteur. Wat telt voor de chauffeur en de passagiers, is dat ze vooruitkomen.

Dit technische rapport heeft als doel te laten zien dat de ecologische voetafdruk 
veel meer is dan een instrument dat louter bedoeld is voor de bewustmaking van 
en de communicatie met het grote publiek. De ecologische voetafdruk is ook nuttig 
als politiek instrument. De inleidende studie die hier wordt voorgesteld, met de 
beperkingen die eigen zijn aan dit soort oefening, toont dat de analyse van de 
verschillende elementen van de ecologische voetafdruk kan zorgen voor meer nuance 
en precisie bij de interpretatie, de strategie en de opvolging van de beslissingen op 
het vlak van het milieu. Met, uiteindelijk, de chauffeur aan het stuur, zich bewust van 
wat hij doet, en de passagiers die aandachtig zijn stuurgedrag gadeslaan…

de Bus dIe  
zonder 

Brandstof
meter reed
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Het BBP, een indicator die niet alles 
kan meten

Het BBP, een centrale indicator …

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) werd kort na 
de Tweede Wereldoorlog bedacht om de economische 
productie van de staten te meten. Deze monetaire 
indicator verwierf al snel een centrale plaats binnen de 

economische en politieke debatten, eerst in de geïndustrialiseerde landen en later 
ook in de rest van de wereld. Het BBP wordt doorgaans uitgedrukt in dollar of euro 
per inwoner en is vandaag zowat synoniem met de rijkdom van een land. Een groei 
van het BBP wordt min of meer gelijkgesteld met vooruitgang. Het groeicijfer van het 
BBP wordt al decennialang door de meeste beleidsmakers beschouwd als de meest 
betrouwbare thermometer voor het meten van de maatschappelijke welvaart. 

…die steeds vaker ter discussie wordt gesteld 

Toch krijgt het BBP al geruime tijd veel kritiek te verduren. Die kritiek kwam 
aanvankelijk van actoren uit de burgerlijke samenleving, maar is vandaag 
wijdverbreid en zelfs doorgedrongen tot in het discours van de politieke en 
economische beslissingnemers.

Getuige bijvoorbeeld de recente verklaring van de president van Frankrijk: 
“Jarenlang toonden de statistieken een steeds sterker wordende economische groei 
(...) tot zou blijken dat die groei, door de toekomst van onze planeet in gevaar te 
brengen, meer kapotmaakte dan creëerde.”1 Getuige eveneens deze uitspraak van 
Nobelprijswinnaar voor economie Joseph Stiglitz, voor wie het najagen van een 
economische groei gemeten door het BBP op termijn zou kunnen “leiden tot een 
verslechtering van de situatie voor de bevolking.”2 

Risico’s voor de planeet? Risico’s voor de bevolking? Het zijn serieuze aantijgingen. 
Maar het moet gezegd dat het BBP, voor een indicator die al zo lang beschouwd wordt 
als een maatstaf voor de goede gezondheid van een samenleving, enkele zeer ernstige 
tekortkomingen heeft. 

Belangrijkste bezwaren tegen het BBP 

Het recente rapport van de Stiglitzcommissie – in het leven geroepen op voorstel 
van de Franse President Nicolas Sarkozy – sluit zich aan bij verschillende auteurs3 
en herneemt deze kritiek in detail4. Wat zegt dit rapport? Ten eerste, dat het BBP 
geen “vermogensindicator” is: dat betekent dat het geen enkele informatie geeft over 
de voorraad of het “kapitaal” van een land – natuurlijk, menselijk of zelfs financieel 
kapitaal. Het BBP meet enkel de toegevoegde waarde die samenhangt met de 
commerciële productie: m.a.w. de geldstromen. Het is een beetje zoals een auto die 
wel een snelheidsmeter heeft, maar geen brandstofmeter of kilometerteller. 

Eerste logisch gevolg: het BBP neemt alle vormen van commerciële productie op een 
positieve manier en zonder enig onderscheid in de boeken op. Brand, vervuiling, 
uitputting van natuurlijke voorraden, oorlogen, verkeersongevallen of zelfs 
natuurrampen: al deze vormen van “kapitaalvernietiging” kunnen dus bijdragen tot 
een stijging van het BBP, want ze genereren defensieve uitgaven – t.t.z. herstelkosten, 
dus geldstromen.

hoofdstuk 1. 
voorBij het BBP

Jo
s

e
p

H
 s

tig
litZ - 2002



WWF - 2010 - België en zijn ecologische voetafdruk - pagina 8

1. Voorbij het BBP

Tweede gevolg: het BBP negeert de niet commerciële activiteiten, zelfs als die 
onmisbaar zijn voor een goed functioneren van de samenleving. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk of huishoudelijke activiteiten. 

Kortom, het BBP geeft enkel zeer onnauwkeurige informatie over de reële 
levensstandaard in een land. Zo biedt het bijvoorbeeld geen duidelijke informatie 
over fundamentele kwalitatieve gegevens met betrekking tot menselijke groei: 
gezondheid, opvoeding, vrijheid van meningsuiting, persoonlijke ontplooiing, 
culturele rijkdom, kwaliteit van de leefomgeving en sociale relaties. Het vertelt 
ons ook niets over de verdeling van de geproduceerde rijkdom en de sociale 
ongelijkheden die daarvan een gevolg kunnen zijn. 

Een paar voorbeelden 

Filosoof Patrick Viveret vat enkele van die tekortkomingen samen en spreekt van 
het “syndroom van de Erika”5, naar de vergane tanker die een gigantische olieramp 
veroorzaakte en zo aanleiding gaf tot heel veel hersteluitgaven, die een positieve 
invloed hadden op het BBP, terwijl het werk van duizenden vrijwilligers niet in 
rekening werd gebracht.

Het valt dus te begrijpen waarom het BBP steeds vaker in vraag wordt gesteld: 
enerzijds omdat het essentiële elementen van het menselijk welzijn over het hoofd 
ziet, anderzijds omdat het geen rekening houdt met onze belasting van de natuur. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de groei van het BBP voorbij een bepaalde drempel6 
de mens niet noodzakelijk gelukkiger maakt (voorbeeld 1). Het hoeft evenmin te 
verbazen dat die groei meestal gepaard gaat met ernstige milieuvervuiling  
(voorbeeld 2).

Voorbeeld 1. De groei van het BBP maakt niet noodzakelijk gelukkiger

Maakt geld gelukkig? De statistieken geven aan dat het tevredenheidsniveau van 
de mensen verhoudingsgewijs samenvalt met het niveau van het BBP, tot aan een 
bepaalde drempel, grosso modo het equivalent van 15 000 dollar per inwoner per 
jaar (figuur 1). Voorbij die drempel ziet men echter geen beduidende correlatie meer 
tussen beide. De situatie in België is wat dat betreft zeer frappant: van begin de 
jaren 1970 tot eind de jaren 2000 bleef het BBP onophoudelijk groeien, terwijl de 
tevredenheid van de mensen7 lichtjes achteruitging (figuur 2). Eenvoudig uitgedrukt: 
de Belgen zijn dus rijker geworden maar (gemiddeld) wel iets minder gelukkig!
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1. Voorbij het BBP
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1. Voorbij het BBP

Voorbeeld 2. De groei van het BBP vergroot meestal onze belasting op het milieu

Het BBP houdt geen rekening met onze belasting op het milieu. Erger nog, vaak 
wordt een beschadiging van het natuurlijk kapitaal op een positieve manier in de 
cijfers opgenomen. Op die manier is er een verband tussen de economische groei 
(zoals die nu wordt berekend) en de achteruitgang van het leefmilieu. De verhouding 
tussen de ecologische voetafdruk en het BBP vormt hiervan een goede illustratie 
(figuur 3). De groei en het niveau van het BBP hangen sterk samen met de ecologische 
voetafdruk (zeer significante correlatie, > 0,7). Een stijging van het BBP is dus “goed 
nieuws”voor onze economie, maar veel minder voor onze planeet, aangezien ze vaak 
samengaat met een vergroting van de ecologische voetafdruk. Het is dus de hoogste 
tijd dat we andere indicatoren gaan gebruiken om een duurzame groei te meten! 

Voorbij het BBP: wat hebben we nodig?

Het BBP is dus lang geen afdoende indicator om de goede gezondheid van een 
samenleving en de natuurlijke omgeving waarvan ze afhankelijk is, te meten. Hoe 
zou een statistisch instrument dat ons in staat stelt te meten “wat echt telt” er 
kunnen uitzien? 

Wat willen we meten? 

De zoektocht naar indicatoren van duurzame ontwikkeling brengt ons bij de 
volgende, geheel democratische vraag: welke zijn de vormen van gemeenschappelijk 
bezit (niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk, cultureel, ecologisch) 
waar we op gesteld zijn en die we willen bewaren, of zelfs laten toenemen, voor 
de generaties na ons? Is de groei die wij wensen enkel een groei van commerciële 
transacties? En wensen wij met zijn allen ook de daarmee gepaard gaande toename 

figuur	3 :	
eCologiSChe	voetafDruk		

en	bruto	binnenlanDS	
ProDuCt	van	135	lanDen		

in	2005

bron: gFn en Wereldbank
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1. Voorbij het BBP

van allerlei andere, maatschappelijke en ecologische fenomenen (vervuiling, 
beschadiging van ecosystemen, genadeloze concurrentie, stress,…)? Of willen we 
liever ander vormen van rijkdom8 zien toenemen: sociale samenhang, solidariteit, 
zingeving van onze activiteiten, bescherming van onze natuurlijke rijkdommen en 
hun functies …

Zwakke of sterke duurzaamheid?  

Een van de belangrijkste gebreken van het BBP is dat het geen rekening houdt met de 
duurzaamheid van onze ontwikkeling. Die bestaat eruit dat we bepaalde vermogens, 
of bepaalde soorten goederen en diensten, zelfs bepaalde voorraden en vormen 
van kapitaal, van de ene generatie aan de volgende kunnen doorgeven. Over de 
ecologische duurzaamheid bestaan er twee tegengestelde visies9:  

 •   De zogenaamd  zwakke duurzaamheid stelt dat de verschillende rijkdommen 
die deel uitmaken van de menselijke activiteiten en het menselijk welzijn 
vervangbaar zijn: in die visie is het  denkbaar een deel van het natuurlijk kapitaal 
te vernielen, voor zover het kan worden vervangen door een andere vorm van 
kapitaal (met name economisch), die ter vervanging kan worden nagelaten aan de 
generaties na ons. Deze visie kan rekenen op de goedkeuring van de neoklassieke 
economen en dient als basis voor een indicator zoals Genuine Savings of Adjusted 
Net Savings, een indicator die ontwikkeld werd door de Wereldbank en die naar 
voren gebracht wordt in het Rapport van de commissie Stiglitz. Ze stelt evenwel 
een aantal technische, maar ook ethische vragen: zoals sociologe Dominique 
Méda benadrukt, creëert de Genuine Savings Index een verontrustende 
vervangbaarheid tussen economisch, menselijk en natuurlijk kapitaal: “Met de 
Genuine Savings Index maakt het weinig uit als men het ene kapitaal vernielt en 
een ander vergroot, zolang het saldo maar positief blijft. Dat is zeer erg, want het 
is niet omdat men de uitgaven voor onderwijs verhoogt, dat men zijn natuurlijk 
kapitaal mag kapotmaken.”

•  De zogenaamd  sterke duurzaamheid stelt daarentegen dat het natuurlijk 
kapitaal een intrinsieke waarde heeft, die door geen enkel ander type kapitaal kan 
worden vervangen zonder te raken aan het welzijn van de toekomstige generaties. 
In deze visie, die vooral door biologen en milieudeskundigen gesteund wordt, is 
het van vitaal belang ervoor te zorgen dat de menselijke activiteiten niet meer 
eisen van de natuur dan de natuur in staat is voort te brengen of te regenereren. 
Een indicator zoals de ecologische voetafdruk probeert net een antwoord te geven 
op de vraag of en wanneer we die grens overschrijden. 

Voorraden of stromen?  

Het BBP inventariseert de stromen (productie, uitgaven, inkomsten) en niet de 
voorraden van de rijkdommen: wat het milieu betreft, vertelt het BBP niets over 
de huidige mijnreserves of de voorraden fossiele energie, over de visvoorraden of 
de toestand van de ondergrondse waterbekkens, over de verdeling van biologisch 
productieve en onvruchtbare gronden, over het vermogen van ons klimaat om zich 
boven een bepaalde temperatuur te handhaven, enzovoort.

Om de toestand van ons natuurlijk erfgoed en de evolutie ervan correct te meten, 
lijken voorraadindicatoren dus onmisbaar. Die moeten het mogelijk maken 
reële duurzaamheidsdoelstellingen te bepalen en moeten een alarmfunctie kunnen 
vervullen als we gevaarlijk ver afwijken van die doelstellingen. 
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1. Voorbij het BBP

Fysieke of geldelijke indicatoren? 

Om de toestand van de voorraden te meten, raden de meeste wetenschappers en 
ngo’s aan om een beroep te doen op fysieke indicatoren: hectaren en opbrengsten 
van productieve gronden, bosoppervlaktes, populaties van dieren of planten, m³ 
drinkbaar water, concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer, enz. Het voordeel 
van die aanpak is dat men zich baseert op fysieke en tastbare, meetbare gegevens. 
Op basis van die gegevens kan de echte waarde van het natuurlijk vermogen bepaald 
worden. De ecologische voetafdruk is een voorbeeld van een fysieke indicator, die 
gebaseerd is op kwantificeerbare gegevens. 

De andere aanpak – de geldelijke benadering – bepaalt de waarde van de 
samenstellende delen van het natuurlijk vermogen volgens de marktprijzen: de 
waarde van een ton CO

2
, van een m3 hout, van een ton vis, enz.

Die aanpak, waaraan economisten de voorkeur geven en die bijvoorbeeld gebruikt 
wordt voor de Genuine Savings Index, heeft als voordeel dat hij een vergelijking en 
een consolidering tussen componenten van verschillende aard mogelijk maakt. Maar, 
zoals de Stiglitzcommissie onderlijnt, “er zijn heel wat redenen om geen vertrouwen 
te stellen in de handelswaarden als het gaat om vragen van duurzame ontwikkeling, 
en meer bepaald de milieucomponent daarvan.”10 Inderdaad, de marktprijzen van 
fossiele energie, van ertsen, landbouwproducten, zeeproducten … schommelen sterk 
volgens het spel van vraag en aanbod: in het ergste geval, als er nauwelijks nog 
tonijn in de oceanen zal zitten, zal de marktprijs van de laatste exemplaren haast 
onbetaalbaar zijn. De waarde van de resterende voorraad blijft dus hoog… terwijl de 
biologische realiteit veel somberder is.

Synthetische indicatoren of overzichttabellen?  

Het voordeel van synthetische indicatoren zoals het BBP of de ecologische 
voetafdruk is dat ze rechtstreeks communiceerbaar en begrijpbaar zijn, waardoor 
ze een alarmerende en mobiliserende rol kunnen spelen. Echter, de complexiteit 
en verscheidenheid van datgene wat ze willen meten maakt het samenbrengen 
van dat alles in één enkele eenheid (monetaire eenheid voor het BBP, eenheid van 
oppervlakte voor de ecologische voetafdruk) tot een delicate oefening.

De overzichttabellen, vol indicatoren van de meest uiteenlopende gegevens, 
hebben dan weer het voordeel dat ze de verschillende problemen specifieker 
afbakenen: ze beantwoorden aan de nood om te kunnen bijsturen of opvolgen. 
Ze zijn echter moeilijker te begrijpen door mensen  die geen expert zijn en laten 
geen systemische aanpak toe, met name van de milieu-uitdagingen; een element 
van een overzicht kan verbeteren ten koste van een ander: zo bijvoorbeeld kan de 
ontwikkeling van biobrandstoffen zorgen voor een vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, maar meer beslag leggen op de landbouwgronden. 

Samengevat: het meten van de milieucomponent van duurzame ontwikkeling 
verloopt via het gebruik van indicatoren van sterke duurzaamheid, gebaseerd op 
de fysieke evaluatie van de actuele voorraden aan natuurlijke rijkdommen. Die 
indicatoren kunnen in een overzicht worden gegoten voor een technisch beheer, maar 
zullen moeten worden aangevuld met synthetische indicatoren, die een tegengewicht 
kunnen bieden voor de symbolische kracht van het BBP als richtinggever bij het 
maken van onze maatschappelijke keuzes. De ecologische voetafdruk, die steeds 
officiëler bestudeerd wordt11, is waarschijnlijk het instrument dat vandaag het beste 
aan die voorwaarden voldoet.
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In april 2009 organiseerde WWF, in samenwerking met 
de Club van Rome, het colloquium “Beyond GDP: the 
ecological footprint in Belgium” in het Belgisch federaal 
parlement. Op het uitzonderlijke programma stonden 
onder meer tussenkomsten van Mathis Wackernagel, 
medebedenker van het concept ecologische voetafdruk, 
en van Jean Gadrey, lid van de Stiglitzcommissie.

Doel van dit colloquium was de politieke gezagdragers 
in België te helpen om op het hoogste niveau meer 
rekening te houden met de ecologische voetafdruk, als 
aanvulling op het BBP.

De Minister van Klimaat en Energie, Paul Magnette, 
was aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de acht 
voornaamste democratisch partijen van het moment. 
(cdH, CD&V, Ecolo/Groen!, MR, Open Vld, PS en Sp.a).

Politici uit de acht voornaamste politieke partijen van het moment waren aanwezig.

•  Thérèse Snoy, federaal volksvertegenwoordiger, ECOLO 
•   Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie, PS
•   Jean-Jacques Flahaux, federaal volks vertegenwoordiger, MR
•   Bruno Tobback, fractieleider in de Kamer voor de Sp.a
•   Bart Bouciqué, adviseur van CEDER, studiedienst CD&V
•   Els Ampe, Brussels Parlementslid, Open Vld
•   Marie-Martine Schyns, federaal volksvertegenwoordiger, cdH.
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Is het mogelijk duidelijker te communiceren over de onderlinge samenhang tussen de 
ecologische voetafdruk en de andere indicatoren van duurzame ontwikkeling, over de 
ontwikkeling van de samenleving en het verband met politieke doelstellingen die op een 
democratische manier door de samenleving zijn goedgekeurd? Als het antwoord “ja” was, 
dan zou alle hoop gegrond zijn. Maar dat is op dit moment nog lang niet het geval!

Nadine Gouzée (foto boven) en Natacha Zuinen (foto onder)
Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau.

De conclusie van mijn onderzoek omtrent de berekening van de ecologische voetafdruk is 
dat er in België betere gegevens beschikbaar zijn dan momenteel gebruikt worden door 
GFN en dat de kwaliteit en de degelijkheid van de voetafdrukberekening kan worden 
verbeterd door deze te gebruiken. Het zou een verplichting voor België moeten zijn om die 
gegevens ook daadwerkelijk aan de internationale organisaties te verstrekken.

Lies Janssen 
FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, momenteel bij 
het Federaal Planbureau.

De planningsprocessen, het werk omtrent de indicatoren en de debatten over dit 
onderwerp worden vaak gebruikt als ersatz voor de politiek.

Hans Bruyninckx
Instituut voor Internationale en Europese Beleid, Katholieke Universiteit Leuven  
et président du Bond Beter Leefmilieu.

We willen dat de ministers het zweet uitbreekt als ze horen dat het ecologisch deficit groter 
wordt, zoals ze zich ook ongemakkelijk voelen als de werkloosheid stijgt. De dreiging die 
hiervan uitgaat is immers zeer gelijkaardig.

Mathis Wackernagel
Medebedenker van het concept ecologische voetafdruk, Voorzitter 
van Global Footprint Network.

De citaten hieronder verzamelen in enkele zinnen de sleutelberichten die tijdens dit colloquium worden aangereikt.
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We zullen snel minder moeten putten uit dit grote levensreservoir. De ecologische 
voetafdruk is voor mij een goede manier om mensen vlug te overtuigen en dus deze 
levensbelangrijke strijd in de komende jaren te winnen.

Jean Gadrey
Lid van de Stiglitzcommissie, emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit Lille 1.

De uitdagingen in verband met ons gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
houdt rechtstreeks verband met de crises waarmee de hele wereld te maken krijgt, zowel 
de voedingscrisis als de financiële crisis.

Damien Vincent 
CEO WWF-België.

Men hoeft er niet langer aan te twijfelen: een synthetische indicator of index zoals de 
ecologische voetafdruk heeft gewoon een grotere impact.

Bruno Kestemont
IGEAT-ULB, Studiecentrum voor Duurzame Ontwikkeling, 
momenteel bij het FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie.
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Wat wil de ecologische voetafdruk 
precies meten?

Zoals het BBP een indicator is van “economische 
productie”, kan de ecologische voetafdruk worden 
samengevat als een indicator van “ecologische 
duurzaamheid”.  

Het natuurlijk kapitaal, een centraal begrip in 
de debatten: over wat praten we?

Zoals gezegd, heeft duurzaamheid te maken met het 
overdragen – van de ene generatie op de andere – van 
het natuurlijk kapitaal. Onder dat laatste verstaan we 

het geheel aan natuurlijke materiële aspecten van de planeet, nodig voor de mensheid, 
voor ze worden omgevormd door menselijke activiteiten. De meest essentiële en 
kwetsbare elementen van dit natuurlijk kapitaal betreffen de biosfeer – anders gezegd 
het levende deel van het aardse ecosysteem. Dit is wat men het “kritische”12 natuurlijk 
kapitaal noemt, waarvan het behoud op termijn afhangt van het regeneratievermogen 
van de ecosystemen: met andere woorden, hun vermogen om opnieuw hulpbronnen te 
vormen uit de biomassa, en hun vermogen om afval te verwerken. 

De ecologische voetafdruk stelt zich dus als taak het kritische natuurlijk kapitaal in de 
boeken op te nemen. In het bijzonder gaat het erom het regeneratieve vermogen van 
de biosfeer dat nodig is om de menselijke economie op een duurzame manier te laten 
functioneren, in cijfers te vertalen13. 

Om duurzaamheid te meten, moet men aanbod en vraag van de diensten 
van de natuur vergelijken

De biologische diensten die het mogelijk maken aan de behoeften van de 
mens te voldoen (produceren van hernieuwbare hulpbronnen en zuiveren van 
bepaalde vormen van afval) hebben in wezen hun oorsprong in de biologische 
productiviteit van onze planeet. De grond- en zeeoppervlaktes met deze biologische 
productiecapaciteit (en die potentieel geëxploiteerd kunnen worden) worden 
hier “bioproductieve oppervlaktes” genoemd. Samen vormen ze de zogenaamde 
biocapaciteit (“het aanbod”). 

Elk type consumptie of afvalproductie kan gemeten worden volgens de bioproductieve 
oppervlakte die nodig is om op een duurzame manier aan die behoefte te beantwoorden. 
Zo is er een bepaalde hoeveelheid weidegrond nodige om jaarlijks een ton melk te 
produceren, of een bepaalde hoeveelheid zeeoppervlakte om een ton sardines te 
produceren, enz. En er is bijvoorbeeld ook een bepaalde hoeveelheid bosoppervlakte nodig 
om ons CO

2
 –overschot (het deel dat nog niet door de oceanen is opgenomen) te stockeren. 

De methodologie van de ecologische voetafdruk brengt zes verschillende 
landgebruikstypes in rekening: graasland voor begrazing, visgronden voor visvangst 
en zeeproducten, bosland voor houtproducten, akkerland voor gewassen, bouwland 
voor infrastructuur en woningen en energieland voor CO

2
-opname door bossen. Al die 

oppervlaktes samen vormen onze ecologische voetafdruk (“de vraag”).

Door aanbod (biocapaciteit) en vraag (ecologische voetafdruk) met elkaar te 
vergelijken, stelt dit systeem ons in staat een antwoord te geven op de fundamentele 
vraag op het vlak van duurzaamheid: verzwakt het natuurlijk kapitaal? Bijvoorbeeld: 
als de biocapaciteit kleiner is dan de ecologische voetafdruk, dan wijst dat verschil op 
een vermoedelijke verzwakking van het kritische natuurlijk kapitaal. 

hoofdstuk 3. 
de eCologIsChe voetafdruk:   

een synthetIsChe 
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Hoe wordt de ecologische voetafdruk berekend?

Het algemene principe dat we zonet beschreven, ziet er op papier dus vrij eenvoudig 
uit. Maar de realiteit is natuurlijk veel ingewikkelder.

De gebruikte gegevens

Eerst moeten alle statistische gegevens verzameld worden die nodig zijn voor 
het berekenen van de biocapaciteit en de ecologische voetafdruk. De gegevens 
over energie, voeding of andere biofysische stromen zijn meestal afkomstig van 
internationale instanties zoals de FAO (Food and Agriculture Organization) of het 
IEA (Internationaal Energieagentschap)14. Die gegevens worden echter niet allemaal 
met dezelfde regelmaat geactualiseerd, en zijn soms niet honderd procent volledig. 
Zoals dat ook geldt voor het BBP, hangt de betrouwbaarheid van de resultaten 
uiteraard voor een deel af van de kwaliteit van de statistieken waarop men  
zich baseert.  

Een gestandaardiseerde meeteenheid: de globale hectare  

Een andere moeilijkheid ligt in het feit dat de bioproductieve oppervlaktes op 
onze planeet zeer verschillend van aard zijn en een extreem uiteenlopende 
biologische productiviteit hebben. Zo is graasland meestal minder productief dan 
akkerland, en is Belgisch akkerland productiever dan Scandinavisch akkerland. 
Om die oppervlaktes te kunnen samenvoegen en te vergelijken tussen de 
verschillende landen, moet men hen een gelijke productiviteitswaarde geven. De 
ecologische voetafdruk kent elke oppervlakte een cijfer toe dat afhangt van zijn 
productiviteit aan bruikbare biomassa. De aldus gestandaardiseerde oppervlaktes 
worden “globale hectaren” (gha) genoemd. Een globale hectare is een hectare 
bioproductieve oppervlakte met een productiviteit aan bruikbare biomassa die het 
equivalent is van het wereldwijde jaarlijkse gemiddelde, rekening houdend met de 
beschikbare productiemethodes en technologieën (zie kader pagina 18). 
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Enkele technische preciseringen bij de berekening van de ecologische 
voetafdruk van de landen15

De ecologische voetafdruk bekijkt het netto verbruik van een land of een persoon, 
en niet enkel de productie. Het netto verbruik van een land wordt berekend door 
van de productie van dat land de export af te trekken, en er de import aan toe te 
voegen. Op die manier brengt men dus de import en de export van de ecologische 
voetafdruk in rekening. Met andere woorden: de voetafdruk van een Belg bevat ook 
de voetafdruk van alle geïmporteerde producten die hij verbruikt.  

Voor elk voetafdruk gebeurt de conversie tussen reële hectaren en globale hectaren 
door middel van:  

• equivalentiefactoren die de variërende productiviteit van de verschillende 
landgebruikstypes weergeven (landbouwgronden, weiden, zeeoppervlaktes, enz.) ; 

• opbrengst- of rendementsfactoren die de verschillen in productiviteit tussen de 
nationale oppervlakte van elk landgebruikstype en het wereldwijde gemiddelde van 
datzelfde landgebruikstype weergeven.

Daarvan vertrekkend, onderscheidt men drie types ecologische voetafdruk:  

1. de ecologische voetafdruk als gevolg van het verbruik van hernieuwbare 
hulpbronnen: hier gaat het om bioproductieve oppervlaktes zoals 
landbouwgronden voor de productie van graangewassen, groenten, textielvezels, 
tabak, enz.; maar ook weidegronden (voor de productie van melk en 
zuivelproducten, vlees …); zee- en oceaanoppervlaktes (voor de productie van vis 
en andere visserijproducten); en bosoppervlaktes (om het hout te leveren dat nodig 
is voor de bouw, voor het verwarmen van gebouwen of voor de papierproductie).

Op het niveau van de landen gebeurt de berekening van de hernieuwbare 
hulpbronnen als volgt: Voetafdruk (gha) = [verbruik (t/jaar) / globaal rendement (t/
ha/jaar)] x equivalentiefactor (gha/ha) 

2. de ecologische voetafdruk van de bebouwde oppervlakken: hier gaat het om 
oppervlaktes die gebruikt worden voor infrastructuur bestemd voor huisvesting, 
werk, handel, vrijetijdsbesteding, vervoer of de productie van hernieuwbare 
energie; deze worden meestal beschouwd als oppervlaktes die zich uitbreiden ten 
koste van landbouwgronden – behoudens uitzonderingen. Ook de oppervlakte 
voor mijnbouw (steengroeven,…) wordt bij deze voetafdruk van bouwland geteld. 
De omrekening van reële hectaren naar globale hectaren is in dit geval gebaseerd 
op de equivalentiefactor en de opbrengstfactor van het bebouwbare land. Men 
kijkt daarbij naar de potentiële vruchtbaarheid die het bebouwde land zou gehad 
hebben indien er geen bebouwing was. Die vruchtbare landoppervlakte werd 
immers opgeofferd voor bebouwing.

3. de ecologische voetafdruk als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen 
(energieland of koolstofvoetafdruk) : hier gaat het om de bosoppervlaktes die nodig 
zijn voor het stockeren van het koolstof dat wordt uitgestoten door de verbranding 
van fossiele brandstoffen. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat het behoud 
van ons klimaat zoals we dat vandaag kennen, niet alleen de oceanen maar ook de 
biosfeer van de aarde nodig heeft voor de opslag van koolstof– om te vermijden dat 
dit zich opstapelt in de atmosfeer.  

De berekening gebeurt in twee stappen: 

Fossiele oppervlaktes (ha) = [CO2
-uitstoot(ton) – deel opgenomen door de oceanen 

(ton)] x ratio van opslag in de bossen (tonCO
2
/ha)

En vervolgens
Energieland (gha) = fossiele oppervlakte (ha) x bosequivalentiefactor (gha/ha)
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Enkele globale resultaten  

Dankzij het verzamelen en verwerken van de gegevens door Global Footprint 
Network (GFN) kan de mondiale biocapaciteit geschat worden op ongeveer 11,9 
miljard hectare voor het jaar 2006 (1,8 gha/cap). De ecologische voetafdruk wordt 
voor datzelfde jaar echter geschat op 17,1 miljard hectare (2,6 gha/cap). Dat betekent 
dat er een ecologisch deficit is van 5,2 miljard hectare, wat zich concreet vertaalt in 
een uitputting van bepaalde hulpbronnen en, vooral, een CO

2
-uitstoot die groter is 

dan de opnamecapaciteit van de biosfeer. 

De berekeningen van de biocapaciteit en de ecologische voetafdruk gebeuren 
ook op het niveau van de landen. De resultaten wijzen op zeer uiteenlopende 
verantwoordelijkheden voor dit mondiale ecologische deficit. De internationale 
en nationale berekeningen worden gemaakt door GFN op basis van internationale 
statistische gegevens; in sommige landen gebeurde dit ook op basis van nationale 
statistische gegevens: bijvoorbeeld in Frankrijk16, in Zwitserland17 en ook in België18. 
Ook verschillende steden en regio’s, zoals Wales19, Hongkong20 en Vlaanderen21, 
hebben hun ecologische voetafdruk berekend. 
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De resultaten die we in dit hoofdstuk voorstellen, 
tonen de evolutie van de ecologische voetafdruk en 
de biocapaciteit van België voor de periode 1961-
2006 (laatste beschikbare cijfers tijdens onze studie). 
De analyse is gebaseerd op de berekeningen22 van 
Global Footprint Network (GFN) met gegevens uit 
internationale statistieken23. 

Het is belangrijk bij de inleiding van dit hoofdstuk te 
benadrukken dat verschillende studies, meer bepaald 
in Frankrijk en Zwitserland, hebben aangetoond dat de 
berekeningen van GFN met gegevens uit internationale 
statistieken betrouwbaar zijn; dit wil zeggen: het 
gebruik van preciezere, nationale statistische gegevens 
leverde schattingen van de ecologische voetafdruk op 
die heel dicht aanleunden bij de cijfers van GFN24. Bij 
een gelijkaardige studie in België waren de verschillen 

weliswaar groter25, maar de Belgische berekeningen met nationale gegevens hadden 
enkel betrekking op het jaar 2003, en niet op de hele periode 1961-2006. Om die 
reden gebruiken wij hier de resultaten van GFN, die het grote voordeel hebben dat 
ze leerrijke evoluties van de ecologische voetafdruk kunnen laten zien (evoluties per 
type verbruik, type gebruikte oppervlakte, enz.).

Het voorliggende rapport is gebaseerd op de editie 2009 van de National Footprint 
Accounts (NFA) van GFN. In editie 2010 (voorzien na de publicatie van dit rapport), 
die ook als basis zal dienen voor het Living Planet Report 2010, zullen enkele 
veranderingen plaatsvinden, zowel wat betreft de gebruikte data als de methodologie26.

De hier voorgestelde analyse is dus een eerste stap. Voor een nog preciezere en 
grondigere studie lijkt het ons bijzonder interessant mocht de ecologische voetafdruk 
van België over de onderzochte periode herberekend worden door de organen die 
verantwoordelijk zijn voor de nationale statistieken (Algemene Directie Statistiek en 
Economische Informatie – ADSEI en het Federaal Planbureau - FPB) en vertrekkend 
van de Belgische gegevens. De bedoeling van dit hoofdstuk is ook om aan te tonen 
dat, in tegenstelling tot de heersende opvatting, de ecologische voetafdruk niet enkel 
een globaal instrument is, in wezen bedoeld voor communicatie of bewustmaking. 
Het is ook een instrument dat interessante en gedetailleerde informatie kan geven 
over de ecologische duurzaamheid en kwetsbaarheid van België, een instrument 
dat perfect complementair is met de bestaande boekhoudkundige instrumenten 
(bijvoorbeeld milieusatellietrekeningen).

 

hoofdstuk 4. 
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Ecologische voetafdruk en BBP: een (te) langzame 
loskoppeling  

Figuur 427 toont de evolutie van de ecologische voetafdruk van productie en 
consumptie, vergeleken met het BBP (tegen constante prijzen).

We merken dat de totale voetafdruk van de consumptie tussen 1961 en 2006 met 43 
% steeg, terwijl die van de productie steeg met 128 % en het BBP met 267 %. Globaal 
gezien steeg de ecologische voetafdruk van België dus in die periode, maar minder 
dan het BBP. Dat betekent dat er een loskoppeling is geweest tussen de voetafdruk en 
het BBP, vooral in de periodes 1980-1985 en 2000-2006. 

Twee belangrijke zaken moeten worden opgemerkt: ten eerste, deze verbetering van 
de ecologische intensiteit van de Belgische economie mag ons niet doen vergeten dat, 
indien elke bewoner van onze planeet in 2006 had geleefd zoals de gemiddelde Belg, 
er meer dan drie planeten (drie keer de beschikbare biocapaciteit van onze planeet) 
nodig zouden zijn om op een duurzame manier aan onze behoeften te voldoen! Om 
terug te keren naar een duurzame ecologische voetafdruk (op wereldschaal of zelfs 
nationaal), zou de loskoppeling tussen de twee indicatoren nog veel drastischer 
moeten zijn, om een echte daling van de ecologische voetafdruk op gang te brengen 
(zie kader op pagina 22).

Het tweede belangrijke punt betreft de verhoging van de ecologische voetafdruk van 
de consumptie sinds 1995, die niet weerspiegeld wordt in de ecologische voetafdruk 
van de productie (die immers stagneert): dit duidt erop dat de verhoging van de 
Belgische ecologische voetafdruk tijdens de laatste 10-15 jaar voor een groot deel 
afkomstig is van de import. 

Het is tevens belangrijk op te merken dat, tussen 1961 en 2006, de Belgische 
bevolking gestaag aangroeide met 14 % terwijl in dezelfde periode de totale 
voetafdruk van de consumptie van de totale Belgische bevolking met 43 % steeg, 
van 41 miljoen gha naar 59 miljoen gha. De stijging van de ecologische voetafdruk is 
dus deels te wijten aan de bevolkingsgroei en, in grotere mate, aan de veranderende 
manieren van consumeren en produceren, die men parallel moet zien met de 
toenemende materiële levensstandaard.

figuur	4 :		
eCologiSChe	voetafDruk	

en	bruto	binnenlanDS	
ProDuCt,	belgië

bron: gFn en nbb
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Hoe economische ontwikkeling verzoenen met een dalende ecologische 
voetafdruk? 

In onze landen is de overmatig grote ecologische voetafdruk per persoon 
rechtstreeks toe te schrijven aan de overconsumptie van natuurlijke hulpbronnen 
en ook aan een grote CO

2
-uitstoot per inwoner. Die situatie wordt meestal 

gerechtvaardigd door en voor de groei van de economie, die als onontbeerlijk voor 
ons welzijn wordt beschouwd.

Hoewel het verband tussen economische groei en welzijn vandaag heftig onder vuur 
ligt in de rijke landen (zie Hoofdstuk 1), staat de mythe van eindeloze economische 
en materiële groei in een nochtans eindige wereld centraal in de ecologische 
uitdagingen die op onze westerse landen afkomen.

In deze context kunnen we aan de hand van een vergelijking tussen de evolutie 
van de ecologische voetafdruk en die van het BBP per inwoner28 - de indicator bij 
uitstek van economische groei - nagaan of de economische groei van een land zich 
noodzakelijkerwijs vertaalt in een evenredig grote groei van de ecologische voetafdruk.

De economieën van de landen in het zuiden van Europa zoals Spanje (figuur 5), 
Italië, Portugal of Griekenland, vertonen het verwachte profiel van een aanhoudende 
groei van hun ecologische voetafdruk per persoon die samengaat met een toename 
van het BBP. Het verbruik van de natuurlijke rijkdommen groeit er tegelijk met en in 
dezelfde mate als de stijging van het BBP.

In Duitsland (figuur 6) zien we voor de jaren 1960 en 1970 een gestage groei van 
de ecologische voetafdruk per inwoner in combinatie met een stijging van het BBP 
per inwoner.

Maar sinds de jaren 1980 stellen we daarentegen een afname van de ecologische 
voetafdruk per inwoner vast  (van  6,0  hectare  per  persoon  in  1979  naar  4,2  in 
2005, of een daling met 29 %), waarbij tegelijk het BBP per inwoner gestaag bleef 
toenemen. Deze ontkoppeling van ecologische voetafdruk en groei is niet alleen toe 
te schrijven aan bepaalde gevolgen van de Duitse hereniging die hebben geleid tot 
een hogere technologische efficiëntie en het afstappen van steenkool, maar wellicht 
ook aan het feit dat Duitsland heel wat vroeger al drastischer en meer veralgemeende 
milieumaatregelen heeft ingevoerd dan andere West-Europese landen als België 
en Frankrijk. De tertiairisering van de economie is in elk geval niet voldoende als 
verklaring omdat dit fenomeen evenzeer speelt in de andere landen.   

Frankrijk (figuur 7) neemt een middenpositie in, met een ecologische voetafdruk per 
inwoner die sinds de jaren 1970 vrij stabiel is gebleven en geen duidelijk groeiende 
of dalende trend vertoont. 

In België (figuur 8) stellen we na een soortgelijke stabilisatie, sinds het begin van de 
jaren 1990 opnieuw een zorgwekkende gestage groei van de ecologische voetafdruk 
per persoon vast. 

Deze gegevens zijn nog niet definitief, zij roepen een aantal vragen op en vergen 
ook een ruimere analyse. Maar ze lijken wel aan te geven dat er een verschillende 
dynamiek bestaat, dat niets onvermijdelijk is en dat in een groeiende economie 
een ontkoppeling van BBP en het verbruik van natuurlijke rijkdommen mogelijk 
is en dat die ontkoppeling niet toevallig ontstaat, maar te maken heeft met andere 
maatschappelijke keuzes.

Het is vandaag niet meer aanvaardbaar om een groeiende ecologische voetafdruk 
per persoon te verantwoorden met het voorwendsel dat economische groei 
onontbeerlijk is.

(uittreksel van « Ecologische voetafdruk : België en Frankrijk, Bijlage bij het Living 
Planet Report 2008 » van WWF-Frankrijk en WWF-België)
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figuur	5 :		
eCologiSChe	voetafDruk	

en	bbP	Per	PerSoon	in	
SPanje,	1961-2005

bronnen: gFn en total eConoMy 

database, tHe ConFerenCe 

board en groningen groWtH and 

developMent Center, 2006
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figuur	6 :		
eCologiSChe	voetafDruk	

en	bbP	Per	PerSoon	in	
DuitSlanD,	1961-2005
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figuur	7 :		
eCologiSChe	voetafDruk	

en	bbP	Per	PerSoon	in	
frankrijk,	1961-2005
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figuur	8 :		
eCologiSChe	voetafDruk	

en	bbP	Per	PerSoon	in	
belgië,	1961-2005
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We onthouden dat de ecologische voetafdruk van België de voorbije veertig jaar is 
blijven stijgen zonder een duurzame dynamiek van loskoppeling van het BBP op 
gang te brengen. Toch is er wel degelijk een aanzienlijke verlaging van de ecologische 
voetafdruk nodig om van duurzame ontwikkeling iets meer te maken dan een  
vrome wens. 

De ecologische voetafdruk van België in detail: de 
verschillende landgebruikstypes

Figuur 9 geeft een gedetailleerd beeld van de ecologische voetafdruk van de 
consumptie in België over de periode 1961-2006 volgens de verschillende 
landgebruikstypes die gebruikt worden om aan die consumptie te beantwoorden: 
energieland (CO

2
 afkomstig van fossiele brandstoffen), bouwland, akkerland, 

graasland, bosland en visgronden. De laatste vier categorieën vormen de voetafdruk 
van de hernieuwbare hulpbronnen (voedsel, vezels, enz.).

Het valt op dat het energieland grotendeels verantwoordelijk is voor de verhoging 
van de ecologische voetafdruk tijdens de onderzochte periode. Energieland is 
vandaag goed voor zowat de helft van de Belgische ecologische voetafdruk, door 
het stijgende gebruik van fossiele brandstoffen tijdens de voorbije 50 jaar. De 
voetafdruk van akkerland is daarentegen aanzienlijk gedaald, maar dat is vooral 
te verklaren door een stijging van de landbouwproductiviteit (en niet door een 
daling van de consumptie), zoals we verderop zullen zien. Alhoewel de stijging van 
de landbouwproductiviteit zich vertaalt in een verlaging van de voetafdruk van het 
akkerland, kan dit bepaalde problemen geven: intensivering, mogelijke uitputting 
van de bodem, gebruik van fossiele grondstoffen voor productie van kunstmest, enz.

Figuur 10 vergelijkt de voetafdruk per persoon in België met het wereldwijde 
gemiddelde. De Belgische voetafdruk is 2,2 keer groter dan dit wereldwijde 
gemiddelde. Bekijkt men ook de landgebruikstypes die daarbij een rol spelen, dan 
blijkt dat België een verhoudingsgewijs veel hogere afdruk heeft voor bouwland 
(5,1 keer het wereldwijde gemiddelde) en akkerland (3,3 keer het wereldwijde 
gemiddelde). Dat is te verklaren door de spreiding van de bebouwde ruimte in 
België (gemiddeld een grotere woningoppervlakte per persoon en een uitgebreide 
wegeninfrastructuur), en door het feit dat wij grote vleesconsumenten zijn (er is 7 tot 
10 keer meer landbouwoppervlakte nodig om 1 calorie vlees te produceren dan om 1 
calorie graan te produceren).

figuur	9 :		
elementen	van	De	eColo-

giSChe	voetafDruk	vol-
genS	lanDgebruikStyPe
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figuur	10 :		
vergelijking	van	

De	gemiDDelDe	
voetafDrukken	Per	

PerSoon	voor	De	WerelD	
en	voor	belgië,	gegevenS	

2006	(gha/PerSoon).

bron : gFn
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De voetafdruk van hernieuwbare materialen: een stijgend 
aandeel van import 

Wanneer gesproken wordt over de ecologische voetafdruk, wordt meestal de 
voetafdruk van de eindconsumptie beschouwd. Dit noemt men de netto consumptie 
(netto consumptie = productie – export + import). Het idee is dat de milieu-
impact moet worden toegeschreven aan de eindverbruiker van een product of 
dienst, ongeacht de plaats waar dat product of die dienst geproduceerd is. De keuze 
voor deze methode is belangrijk want ze laat toe de schijnbare milieuvoordelen 
van delokalisatie te vermijden; als bijvoorbeeld land A zijn producties met een 
sterke milieu-impact verhuist naar land B, dan zal de afdruk van de productie van 
land A dalen en die van land B stijgen. Nochtans zullen de producten nog steeds 
geconsumeerd worden in land A, dat ze zal importeren (wat ook transport tussen de 
plaats van productie en de plaats van consumptie nodig maakt). Het is dus logisch de 
impact toe te schrijven aan het consumerende land. 

Voor de hernieuwbare materialen (akkerland, graasland, bosland en visgronden), 
kan de ecologische voetafdruk gesplitst worden in een “interne” voetafdruk en een 
“externe” voetafdruk (figuur 11). 

Het is interessant de afhankelijkheid van het land te analyseren via de opsplitsing 
tussen de externe en de interne ecologische voetafdruk van hernieuwbare 
materialen. De externe voetafdruk is de verhouding van de import van hernieuwbare 
materialen ten opzichte van de totale input van hernieuwbare materialen. De totale 
input bestaat uit import plus eigen productie. De input is dus het aanbod van 
hernieuwbare materialen die via productie of import op de markt verschijnt. We 
stellen vast dat de externe voetafdruk van hernieuwbare materialen in 1961 ongeveer 
73 % bedroeg. In 2006 was dit al meer dan 87 % (figuur 12). Dit betekent dat het deel 
van de ecologische voetafdruk van de hernieuwbare materialen  afkomstig van de 
import blijft stijgen. We doen dus in toenemende mate een beroep op producties van 
hernieuwbare materialen afkomstig van buiten België.

figuur	11 :		
Stroom	van	hernieuW-

bare	materialen	

bron : gFn en eColiFe

©
 M

iC
H

e
l g

u
n

tH
e

r
 / W

W
F-C

a
n

o
n

ProDuCtie

imPort

exPort

ConSumPtie
Interne ecologIsche voetafdruk

externe ecologIsche 
voetafdruk

Import voor 
export

productIe 
voor export



4. Welke ecologische voetafdruk voor België?

WWF - 2010 - België en zijn ecologische voetafdruk - pagina 27

De evolutie van de voetafdruk van de productie, de voetafdruk van de netto import 
en de voetafdruk van de consumptie (d.w.z. productie plus netto import) voor de zes 
landgebruikstypes wordt verderop geanalyseerd. 

Energieland : een stijging beïnvloed door commerciële 
uitwisselingen

Figuur 13 toont de evolutie van de voetafdruk van energieland ten gevolge van 
productie en van netto import.

figuur	12 :		
verhouDing	van	De	

externe	eCologiSChe	
voetafDruk	voor	
De	hernieuWbare	

materialen	(imPort/
imPort+ProDuCtie)

bron : gFn en eColiFe

figuur	13 :		
energielanD:	ProDuCtie	en	

netto	imPort

bron : gFn 

Zoals deze figuur laat zien, vertoont de voetafdruk van het energieland van de 
productie (te wijten aan de totale interne CO

2
-uitstoot als gevolg van de productie in 

België) een netto verhoging over de onderzochte periode, met evenwel een lichte daling 
in de jaren 1980.
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Aan de hand van de gedetailleerde informatie over de ecologische voetafdruk van de 
CO

2
-uitstoot per economische sector (figuur 14) kunnen we hypotheses formuleren 

over de redenen voor die evolutie.

figuur	14 :		
eCologiSChe	voetafDruk	

van	De	Co
2
	–uitStoot	Per	

eConomiSChe	SeCtor	

bron: iea 2006, gFn en eColiFe

De daling aan het eind van de jaren 1970 en het begin van de jaren 1980 kan vooral 
verklaard worden door twee factoren. Enerzijds zorgden twee economische crises 
(1974-75 en 1980-83) voor een daling van de CO

2
-uitstoot in de industrie- en de 

woonsector (figuur 14). Anderzijds was er in de periode 1975-85 de opkomst van de 
kernenergie, die door de afwezigheid van een rechtstreekse CO

2
-uitstoot een beperkte 

koolstofvoetafdruk heeft29. Dat verklaart deels de vermindering van de ecologische 
voetafdruk van de CO

2
-uitstoot in de energiesector rond de jaren 1980.

Interessant is een vergelijking van het energieland van de productie (figuur 13) met 
de voetafdruk van de CO

2
-uitstoot per industriële sector (figuur 15).

figuur	15 :		
eCologiSChe	voetafDruk	

van	De	Co
2
	–uitStoot	van	

De	inDuStriële	SeCtor	

bron: iea 2006, gFn en eColiFe
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Het energieland van de productie bereikt aan het einde van de jaren 1990 een zekere 
stagnering (figuur 13), die beantwoordt aan de daling van de voetafdruk van de CO

2
-

uitstoot van de industriële sectoren (figuur 15). Om die evoluties te verklaren zijn 
drie hypotheses mogelijk: 

•  Ten eerste, de invoering van een strengere milieuregelgeving om de uitstoot te 
beperken. 

• Ten tweede, de verslapping van de Belgische economie in die tijd (economische 
groei van minder dan 1 % per jaar in 2001-200330). 

• Ten derde, een tendens om de zware industrieën naar het buitenland te 
verhuizen, vooral op het vlak van de metaalindustrie. Het is inderdaad die 
industrie die de sterkste daling kent wat betreft de voetafdruk van haar 
CO

2
uitstoot (figuur 15); zoals we verderop zullen zien, importeert België 

vanaf halverwege jaren ‘90 ook steeds meer energie-intensieve producten 
(gefabriceerde goederen, enz.). Die tendens tot meer import (of afnemende netto 
export) stemt overeen met een mogelijke verhuizing van de (zware) industrie.

Zoals we vaststellen aan de hand van figuur 15, stijgt vanaf het begin van de 
jaren 1990 de voetafdruk van het energieland (CO

2
-uitstoot) van de chemische 

en petrochemische  sectoren. Dit is te verklaren door het feit dat België een 
belangrijk producent (en uitvoerder) is van polymeren en chemische meststoffen/
bemestingsmiddelen. Zo bedroeg de netto export van polymeren in 2006 meer dan 
5 miljoen ton31.

De voetafdruk van de consumptie wordt bepaald door de voetafdruk van de 
productie plus de voetafdruk van de netto import, waarbij de netto import gelijk is 
aan import min export. Figuur 13 toont ook de voetafdruk van energieland van de 
netto import. Die netto voetafdruk van de import (in gha) is negatief en vertoont 
een V-vormige curve met het diepste punt rond 1995. Dit betekent dat België qua 
voetafdruk van energieland een netto uitvoerder is. Anderzijds is de netto import 
in gewicht (ton) positief, stijgend met een factor 10 (van 5 miljoen ton in 1962 tot 
50 miljoen in 2006)32. Beide tendensen zijn mogelijk te verklaren door volgende 
hypothese: België importeert heel wat producten met een lage koolstofintensiteit 
(ruwe aardolie, koolwaterstoffen, ijzerertsen, ruwe aluminiumlegeringen, …) 
en bewerkt ze tot een beperkte hoeveelheid producten met een zeer hoge 
koolstofintensiteit en bestemd voor de export (polymeren, stikstofhoudende 
meststoffen, stalen platen, automotoren, machines, …). Die netto export van 
energieland steeg tot 1995. Sinds het einde van de jaren 1990 worden steeds minder 
producten met hoge koolstofintensiteit uitgevoerd en steeds meer ingevoerd. We 
kunnen veronderstellen dat ook deze tendens het resultaat is van de verhuizing van 
de zware industrieën (vooral de metaalindustrie)33.

Vanaf het einde van de jaren 1990 toont de vergelijking van de bestendige 
voetafdruk van de productie met de stijgende voetafdruk van de consumptie 
(wegens de toenemende import – zie figuur 13) duidelijk het kenmerkende van 
de ecologische voetafdruk die rekening houdt met de globale impact van onze 
CO

2
-uitstoot. Dat verschilt van wat zich momenteel afspeelt op het niveau van de 

internationale onderhandelingen (Kyoto-protcol) waarvoor enkel de CO
2
-productie 

van het land meetelt (zie pagina 41).

We onthouden tot slot dat de voetafdruk van energieland van België netto gestegen 
is in de onderzochte periode, met een opvallende evolutie wat betreft de sectoren die 
de uitstoot veroorzaken, en een belangrijke invloed van handel met het buitenland 
(import en export).
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Visgronden: een ineenstortende productieafdruk, 
gecompenseerd door een sterke groei van de import

Wat de visgronden betreft, houdt de berekening van de ecologische voetafdruk 
rekening met honderden soorten vissen, schaaldieren en algen, waarvan de 
productiviteit grotendeels afhangt van hun plaats in de voedselketen (trofisch niveau 
of voedingsniveau). Een soort die tot de hogere voedingsniveaus behoort (zoals 
de tonijn) heeft logischerwijs een lager rendement en dus een hogere ecologische 
voetafdruk dan een vis die zich lager in de voedselketen bevindt (zoals de sardine). 
Wat telt, is dus niet alleen de globale hoeveelheid geconsumeerde vissen of 
schaaldieren, maar ook hun trofische niveaus en groeisnelheden. 

figuur	16 :		
voetafDruk	van	De	

viSgronDen:	ProDuCtie	en	
netto	imPort

bron: gFn

Figuur 16 toont dat de productieafdruk voor de visgronden sterk gedaald is in de 
loop van de onderzochte periode. De vangsten bedragen in 2006 drie keer minder 
(in ton) dan in 196134. Die terugval is waarschijnlijk grotendeels het gevolg van een 
overbevissing van soorten met een laag rendement35. Inderdaad, het gemiddelde 
rendement36 (van alle gevangen vissoorten) verdubbelde tussen 1961 en 2006 (van 
0,02 ton/mha37 naar 0,04). Dat betekent meer bepaald dat de vissoorten met laag 
rendement (d.w.z. met een hoge voetafdruk in ha/t) minder gevangen worden.

Zo daalde het gemiddelde trofische niveau, van 3,9 naar 3,538. Bijvoorbeeld: voor 
kabeljauw (hoog effectief trofisch niveau van 4,4; laag rendement van 0,01 ton/mha 
en hoge voetafdruk van 36 gha visgrond per ton) zijn de vangsten gedaald met factor 
tien (van 15 000 ton in 1961 naar 1 550 ton in 2006). Van de zeven soorten waarop 
commercieel gevist wordt in het Belgische deel van de Noordzee, zitten slechts één of 
twee soorten (haring en schelvis) binnen veilige referentiewaarden39. Men dient op te 
merken dat de haring een laag trofisch niveau heeft (3,2) en dus een hoog rendement 
(0,18 ton/mha) en een relatief lage voetafdruk (2,3 gha/ton). 

Een tweede element dat de neerwaartse tendens van de productieafdruk van de 
visgronden verklaart, betreft de invoering van de visquota’s.
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Terwijl deze politieke keuzes (quota’s) een verlaging van de ecologische voetafdruk 
van de productie van de visgronden mogelijk hebben gemaakt, lijkt het erop dat ook 
de natuur zelf ons dwingt te verminderen, gezien de gevolgen van de overbevissing 
op de Noordzee.

Hoewel de productieafdruk van de visgronden afneemt, vertoont de 
consumptieafdruk een lichte stijging (zie figuur 9), door een verdubbeling van de 
afdruk van de netto import (figuur 16) in de voorbije 30 jaar.

We onthouden tot slot dat de situatie behoorlijk zorgwekkend is: enerzijds is de 
Belgische productie grondig veranderd en richt ze zich vooral op soorten die zich 
eerder onderaan in de voedselketen bevinden (dus: minder vangst en ongetwijfeld 
een uitdunning van de soorten hoger in de voedselketen); anderzijds is de ecologische 
voetafdruk van de consumptie toch verhoogd, door een toenemende import van vis.  

Akkerland: dalende voetafdruk door hoger rendement, met een 
mogelijke verschuiving naar energieland 

figuur	17 :		
voetafDruk	van	

akkerlanD:	ProDuCtie	en	
netto	imPort

bron : gFn

De productievoetafdruk van akkerland daalt in de onderzochte periode met factor 2 
(figuur 17). Dit komt door de stijging van de gemiddelde rendementen in België (van 
11 ton/ha/jaar in 1961 naar 28 ton/ha/jaar in 200640) en door de vermindering van 
de hoeveelheid braakliggende grond41. De totale Belgische productie42 van geoogste 
akkerlandproducten steeg van 7,3 Mton/jaar in 1961 naar 21,1 Mton/jaar in 2006 
(figuur 18). Er is dus wel degelijk een sterke stijging van de productiviteit geweest: 
bijvoorbeeld, een verdubbeling van de tarweproductie, een verdubbeling van de 
suikerbietproductie, een stijging met 40 % van de aardappelproductie en belangrijke 
toename van de productie van gewassen bestemd voor dierenvoeding, zoals maïs 
voor veevoer en kuilvoer (tabel 1). 

Kortom, de daling van de ecologische voetafdruk van akkerland lijkt grotendeels het 
gevolg van een verbetering (verhoging) van de rendementen (snellere stijging dan bij 
de consumptie).
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figuur	18 :		
geWiCht	van	

akkerlanDProDuCten:	
ProDuCtie,	netto	imPort	

en	ConSumPtie

bron: Fao prodstat  

en tradestat

tabel	1 :		
geProDuCeerDe	

hoeveelheDen	
van	een	aantal	

lanDbouWProDuCten	in	De	
jaren	1961,	1985	en	2006	

(ton/jaar)

bron : Fao prodstat

Product 1961 1985 2006

Graangewassen Tarwe 869.397 1.342.117 1.583.427

Maïs voor veevoer en kuilvoer - 4.719.831 7.666.801

Oliehoudende 
planten Maïs 2.392 49.474 575.898

Groenten Wortelen 24.883 90.989 280.000

Aardappelen 1.835.415 1.779.369 2.592.820

Tomaten 45.122 118.048 240.000

Fruit Appels 128.028 214.471 325.000

Peren 60.591 85.833 215.000

Andere Suikerbieten 2.575.148 5.512.736 5.666.621

We moeten echter preciseren dat de verhoging van de rendementen vooral te danken 
is aan efficiëntere manieren van werken (mechanisering) en een toenemend gebruik 
van chemische meststoffen. Dit wil zeggen dat de verlaging van de voetafdruk van 
akkerland gepaard gaat met een verhoging van de voetafdruk van energieland, in het 
bijzonder van de chemische sector (voor de productie van chemische meststoffen, 
zie figuur 15). Inderdaad, de CO

2
-uitstoot van de chemische en petrochemische 

industrieën in België steeg van 2,9 Mton in 1961 naar 13,1 Mton in 2006 (IEA). Dat 
zorgt voor een verhoging van het energieland van 0,8 Mgha naar 3,5 Mgha. Er is dus 
een verschuiving van de afdruk van de akkerland naar de afdruk van de chemische 
producten, via de CO

2
-uitstoot als gevolg van deze producties.
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Om die vaststelling te preciseren, zou het interessant zijn na te gaan hoeveel 
chemische meststoffen er zich bevinden op de Belgische akkers en te zien hoeveel de 
bijkomende voetafdruk van energieland bedraagt die vereist is om die meststoffen te 
produceren. Dit valt niet af te leiden uit de berekeningen van GFN, maar zou wellicht 
mogelijk zijn in het kader van een gedetailleerder studie.

Tenslotte, daalt de afdruk (in gha) van de netto import van akkerlandproducten 
lichtjes (figuur 17), terwijl het gewicht (in ton) van de netto import enigszins stijgt, 
tot een piek in de jaren 1980 (figuur 18).

De netto import stijgt hoofdzakelijk door de stijgende consumptie van dierlijke 
producten, vandaar ook het stijgend gebruik van veevoedergewassen (zoals bieten, 
soja, graangewassen) en oliehoudende producten (palmolie en lijn-, koolzaad- en 
zonnebloemolie).

Terwijl de geproduceerde hoeveelheid toeneemt met factor drie tussen 1961 en 2006, 
en het gewicht van de netto import lichtjes stijgt, vermeerdert ook het gewicht van 
geoogste landbouwproducten in de effectieve consumptie (productie plus netto 
import) bijna drie keer (figuur 18).

Tot slot: de voetafdruk van de producten uit akkerland is gedaald dankzij de hogere 
rendementen, maar de consumptie van diezelfde producten is gestegen wegens de 
toegenomen consumptie van oliehoudende producten (deels als biobrandstoffen en 
deels gebruikt in de voedingsindustrie, cosmetica, schoonmaakmiddelen,…) en van 
dierlijke producten. Dit wordt vertaald in een sterke toename (in zowel productie als 
netto import) van oliehoudende producten, veevoer en graangewassen (die ook voor 
een deel gebruikt worden als dierenvoeding).

We vergeten ook niet dat de hogere rendementen deels het gevolg zijn van de 
mechanisering en het toenemende gebruik van chemische meststoffen. De productie 
van chemische meststoffen en het gebruik van landbouwmachines vergen energie, 
waardoor het energieland groter wordt. Het loont de moeite dit compromis 
tussen hogere rendementen (lagere voetafdruk van akkerland) en een stijgend 
energieverbruik (hogere voetafdruk van energieland) beter te bestuderen (zie 
kader 3). Men dient er rekening mee te houden dat de stikstofhoudende chemische 
meststoffen gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen, waarvan de voorraden steeds 
verder afnemen. Sterker nog, de intensivering kan ook leiden tot een verslechtering 
van de bodem, die de ecologische voetafdruk niet kan evalueren, maar die op termijn 
misschien kan leiden tot een vermindering van de biocapaciteit.
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Heeft de intensieve landbouw een lagere ecologische voetafdruk?

De paradox die we vaststellen, verdient enige toelichting. De gegevens tonen 
inderdaad aan dat de intensieve landbouw een spectaculaire verhoging van het 
rendement per hectare mogelijk gemaakt heeft, wat er logischerwijs op neerkomt 
dat de productiviteit van de gronden verbeterd is, en dat er dus meer productie 
per hectare is. Maar heeft de intensieve landbouw een lagere ecologische 
voetafdruk dan een minder intensieve vorm van landbouw, zoals de biologische 
landbouw? Niet noodzakelijk, want de intensieve landbouw heeft een grotere 
energieland door het gebruik van meststoffen, pesticiden, machines, verwarming 
voor de serres, enz. 

In de jaren 1990 werd de vergelijkende oefening gemaakt tussen twee types 
tomatenproductie in Brits-Columbia (Canada)43: akkerteelt (traditionele 
tomatenteelt, relatief extensief) en hydrocultuur in verwarmde serres (intensieve 
teelt). De rechtstreeks gebruikte oppervlakte was aanzienlijk minder voor de 
intensieve teelt in de serres. Maar voegde men daaraan de voetafdruk als gevolg 
van het energieverbruik, de meststoffen en andere productiemiddelen toe, dan 
bleek de ecologische voetafdruk van de intensief geteelde tomaat (in de serre) 
ruim tien keer groter dan die van de tomaat die op extensieve wijze (op het veld) 
was geteeld. 

Het geval van de landbouw in verwarmde serres is natuurlijk een extreem 
voorbeeld. Maar het is duidelijk dat de verhoging van de productiviteit van 
de gronden voor verschillende types landbouwproductie systematisch een 
tegengewicht krijgt van een verhoogde voetafdruk van energieland. Hoe groot dat 
tegengewicht precies is, blijft voorlopig echter moeilijk te meten en nauwkeurige 
studies over deze delicate kwestie zouden zeer welkom zijn.

De biologische landbouw zou bovendien weleens een bijkomende troef kunnen 
hebben voor het milieu: volgens een studie van het Rodale Institute44, bijvoorbeeld, 
zouden de gronden waarop aan biologische landbouw wordt gedaan meer CO

2
 

opnemen dan de gronden waarop conventionele landbouw plaatsvindt. Het effect 
van die grotere CO

2
-opname is nog niet opgenomen in de methode voor het 

berekenen van de voetafdruk, maar zou die in de toekomst kunnen veranderen.
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Graasland: een dalende voetafdruk, maar een dierlijke 
productie die steeds meer akkerland gebruikt

De dierlijke productie (in het bijzonder vlees en melk) vergt het gebruik van 
graasland en/of akkerland voor het voedsel van de dieren. Figuur 19 toont de 
voetafdruk van de productie en de netto import van de weilandoppervlaktes. De 
eerste vaststelling betreft het Belgische tekort aan graasland: wij importeren 
producten waarvoor weideoppervlaktes buiten ons land gebruikt worden.  

De tweede vaststelling is moeilijker te interpreteren: de ecologische voetafdruk van 
graasland is lichtjes gedaald in de onderzochte periode (zie figuur 9). Dit is het gevolg 
van, enerzijds, een min of meer constante productie van graasland en, anderzijds, 
een verlaging van de voetafdruk van de netto import. Gezien de rendementsfactor 
van graasland niet gedaald is (in tegenstelling tot die van akkerland, zie figuur 22), en 
gezien de consumptie van veehouderijproducten tussen 1955 en 2005 met meer dan 
70% gestegen is45, betekent dit dat de veeteeltsector veel intensiever geworden is door 
te evolueren van weidebegrazing naar een voeding met meer graangewassen zoals maïs 
en soja. Die evolutie, die deels te verklaren is door een stijging van de productie en 
van de netto import van graangewassen voor dierenvoeding, kan belangrijke gevolgen 
hebben. Inderdaad, de economische opportuniteitskosten voor akkerland zijn hoger: 
akkerland kan gebruikt worden voor de productie van voeding voor zowel mensen 
als dieren, terwijl de weides enkel gebruikt kunnen worden voor dierlijke producten. 
Anders gezegd, het gebruik van akkerland voor dierenvoeding kan hun gebruik voor 
de productie van voeding voor de mens in gevaar brengen in bepaalde regio’s van de 
wereld. Gezien de voetafdruk van dierlijke eiwitten hoger is dan die van hun equivalent 
aan plantaardige eiwitten (soja, enz.), leiden de intensivering van de veeteeltsector en 
de stijging van de vleesconsumptie tot een lagere efficiëntie van de eiwittenproductie. 

Samengevat, onthouden we enerzijds dat België een deficit heeft voor wat betreft 
graasland en anderzijds dat de sterke stijging in de consumptie van producten van 
dierlijke oorsprong zich vertaalt in een aanzienlijke toename van de dierenvoeding 
afkomstig van akkerland (met name graangewassen), die deels ingevoerd wordt.

figuur	19 :		
voetafDruk	van	

graaSlanD:	ProDuCtie	en	
netto	imPort

bron : gFn
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Bosland: een stijgende voetafdruk, vooral op het vlak van 
papiervervaardiging 

In het kader van de ecologische voetafdruk leveren de bosoppervlaktes producten die 
afkomstig zijn van hout, in alle mogelijke vormen (papier, timmerhout of brandhout, 
bijvoorbeeld). De productievoetafdruk van bosland vertoont een stijging vanaf het 
begin van de jaren 1980 (figuur 20). Die stijging is vooral het gevolg van de gestegen 
papier- en kartonproductie (tabel 2).

tabel	2 :		
voetafDruk	van	De	

ProDuCtie	van	enkele	
boSProDuCten	voor	De	
jaren	1961,	1985,	1995		
en	2006	(in	gha/jaar)

sourCe : gFn

Producten 1961 1985 1995 2006

Krant, papier, karton 1.094.485 2.177.697 1.088.000 4.888.695

Timmerhout voor de industrie 222.857 90.950 125.472 120.192

Houtpulp 350.554 877.798 378.000 1.401.1 7 1

Gezaagd hout 521.009 552.887 1.125.319 1.043.956

Vezel- /isolatieplaten 312.320 1.761.108 2.728.025 2.209.809

Zaaghout 817.692 1.108.920 2.224.760 1.923.077

Pulphout 0 0 0 982.143

Stookhout 155.855 197.710 484.223 250.090

De netto import vertoont een stijging tot halverwege de jaren 1990 (figuur 20). De 
producten voor papier en timmerhout voor de industrie dragen het meeste bij aan de 
netto import terwijl België momenteel netto uitvoerder is van houtpulp en vezel- en 
isolatieplaten (tabel 3). 

De scherpe afgetekende stijging en daling van de netto import van de 
boslandvoetafdruk tussen de jaren 1990 en 2006 is voornamelijk te wijten aan de 
evolutie van de import van timmerhout voor de industrie en gezaagd hout. Een meer 
gedetailleerde analyse is nodig om deze klokvormige evolutie te kunnen verklaren. 

figuur	20 :		
eCologiSChe	voetafDruk	
van	boSlanD:	ProDuCtie	

en	netto	imPort

bron : gFn
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De voetafdruk van de bebouwde gronden is de oppervlakte van de kunstmatig 
aangepaste gronden ten behoeve van de verstedelijking (vervoer, diverse soorten 
infrastructuur, gebouwen, enz.). Deze oppervlakte wordt uitgedrukt in globale 
hectaren. Men gaat hierbij uit van de vaststelling dat het merendeel van de bebouwde 
infrastructuur zich bevindt op potentieel erg vruchtbare gronden die geschikt waren 
voor akkerbouw. Vandaar dat de voetafdruk van een hectare bouwland gelijk is aan 
die van een hectare akkerland.

Hoewel de bebouwde gronden slechts voor 5,44% van de Belgische ecologische 
voetafdruk verantwoordelijk zijn (zie figuur 10), is dit aandeel verhoudingsgewijs 
zeer groot (5,1 keer zoveel als het wereldwijde gemiddelde). België is een land met 
een uitgebreide wegeninfrastructuur en met relatief kleine gezinnen in relatief grote 
woningen, wat niet zonder gevolgen is voor de ecologische voetafdruk. Deze situatie 
leidt immers meestal tot een grote energieconsumptie op het vlak van transport en 
verwarming van de huizen.

Samengevat, onthouden we dat de stijging van de boslandvoetafdruk in België 
grotendeels te maken heeft met de houtconsumptie voor papier, waarvan een groot 
deel wordt ingevoerd.

Bebouwde gronden: een vertraagde verstedelijking in de 
jongste jaren

Producten 1961 1985 1995 2006

Krant, papier, karton 461.780 1.627.520 820.984 1.577.205

Houtpulp 374.763 1.334.852 530.459 -276.018

Timmerhout voor de industrie 0 0 2.494.414 1.551.5 1 1

Multiplex 3.694 77.510 61.485 96.154

Gezaagd hout 585.801 763.298 1.424.531 788.461

Vezel- /isolatieplaten -131.1 1 1 -1.190.644 -1.964.548 -1.380.639

tabel	3 :		
voetafDruk	van	De	

netto	imPort	van	enkele	
boSProDuCten	voor	De	
jaren	1961,	1985,	1995		
en	2006		(in	gha/jaar)

bron : gFn

figuur	21 :		
	eCologiSChe	voetafDruk	

van	bouWlanD

bron : gFn
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Figuur 21 toont de productieafdruk van de bebouwde terreinen die per definitie 
gelijk is aan de consumptieafdruk. De voetafdruk, uitgedrukt in gha, stijgt tot 1995, 
en daalt vervolgens. Dit betekent uiteraard niet dat de bebouwing op de gronden 
werd afgebroken na 1995! De Belgische rendementsfactor voor de bebouwde gronden 
(die volgens de voetafdrukmethodologie gelijk is aan de rendementsfactor voor 
akkerland) is gedaald. Die daling van de rendementsfactor van akkerland is te zien 
in figuur 22. Dat betekent niet dat het rendement van de Belgische gronden gedaald 
is in absolute waarde, maar duidt op het feit dat de productiviteit van Belgisch 
akkerland minder snel gestegen is dan het wereldwijde gemiddelde (anders gezegd, 
de Belgische akkerlanden worden relatief minder productief in vergelijking met het 
mondiale gemiddelde).

Tegelijk is er wel degelijk een toename geweest van de bebouwde oppervlakte, met 
evenwel een vertraging van die verstedelijking vanaf het begin van de jaren 1990, 
zoals figuur 23 laat zien. Die twee factoren samen (vertraging van de verstedelijking 
en evolutie van de rendementsfactor van akkerland) verklaren de lichte daling van de 
voetafdruk van de bebouwde terreinen.  

figuur	22 :		
	renDementSfaCtor	van	

akkerlanD

bron : gFn
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figuur	23 :		
	oPPervlakte	van	De	
bebouWDe	terreinen		

in	belgië

bron : Corine

Hierbij valt op te merken dat de gegevens over de oppervlakte van de bebouwde 
gronden afkomstig zijn van de gegevensbank CORINE. De berekening zou 
ongetwijfeld beter zijn (en de analyses grondiger) indien de gegevens over het 
grondgebruik van de Belgische statistische instellingen (ADSEI) gebruikt werden.

Wat het gebruik van die oppervlaktes betreft, tonen de gegevens over het grondgebruik 
van de ADSEI uit 2006 dat 41 % van de bebouwde gronden bestemd waren voor 
woningen, 34 % voor transport en 9 % voor industriële gebouwen en terreinen. 

Als conclusie kunnen we dus onthouden dat de lichte daling van de ecologische 
voetafdruk van de verstedelijkte gronden in de loop van de jongste jaren misleidend 
is: ze is de weergave van zowel een evolutie van de rendementsfactor (de potentiële 
productiviteit) van bouwland en een vertraging (maar geen vermindering) van  
de verstedelijking.

 

0

100

200

300

400

500

600

700

2005200019951990198519801975197019651960

ha	x	103

©
 M

a
ik

a
i - Fo

to
lia

.C
o

M



4. Welke ecologische voetafdruk voor België?

WWF - 2010 - België en zijn ecologische voetafdruk - pagina 40

De ecologische voetafdruk: ook een kwestie van sociale 
rechtvaardigheid 

De ecologische voetafdruk wordt over het algemeen beschouwd als een uitsluitend 
ecologische indicator. Maar het is ook interessant de voetafdruk te bestuderen 
vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid, vooral binnen een generatie 
(intragenerationeel) alsook tussen verschillende generaties (intergenerationeel). 

Intergenerationele rechtvaardigheid. De voetafdruk van de productie van 
België is hoger dan de Belgische biocapaciteit. België heeft dus een ecologisch 
deficit (voetafdruk van de productie min biocapaciteit) van 3,1 gha/inw in 2006. 
Zelfde vaststelling voor het mondiale gemiddelde: het mondiale ecologische 
deficit bedraagt 0,8 gha/inw. Op wereldschaal betekent dit dat de vraag groter 
is dan het aanbod: het natuurlijk kapitaal raakt uitgeput. Dit fenomeen duidt 
natuurlijk ook op een probleem van intergenerationele rechtvaardigheid op het 
vlak van duurzaamheid, aangezien we vandaag een deel van het natuurlijk kapitaal 
vernietigen ten koste van de generaties na ons.  

Intragenerationele rechtvaardigheid. De resultaten van de ecologische 
voetafdruk wijzen ook op een vorm van onrechtvaardigheid binnen de huidige 
wereldbevolking. Dit komt tot uiting op verschillende manieren.

1. Een niet veralgemeenbare manier van consumeren. De voetafdruk van de 
consumptie van een gemiddelde Belg bedraagt meer dan het dubbele van de 
gemiddelde voetafdruk per inwoner op wereldschaal. Dit betekent dat de Belgen 
veel meer natuurlijke rijkdommen gebruiken /consumeren dan de inwoners van 
heel wat andere delen van de wereld. 

2. Een manier van consumeren die een impact heeft op de andere delen van de 
wereld. Het ecologisch handelsdeficit verwijst naar de noodzaak voor België 
om hulpbronnen te importeren:

a)  Voor de totale voetafdruk van België, is het interessant de afdruk van 
de productie en die van de consumptie te vergelijken. Het zo berekende 
ecologisch handelsdeficit bedraagt -1,5 hag/inw, wat betekent dat wij 
meer consumeren dan er in België geproduceerd wordt. Met andere 
woorden: de Belgen gebruiken “buitenlandse oppervlaktes” om aan hun 
consumptiebehoeften te voldoen. Dat ecologisch handelsdeficit kan in 
feite beschouwd worden als een ecologische schuld van België tegenover 
toeleverende landen. Deze ecologische schuld van de rijke landen werpt 
een nieuw licht op de discussie over de financiële schulden, omdat bepaalde 
(bijvoorbeeld Afrikaanse) landen met heel veel financiële schulden, 
hulpbronnen exporteren naar de rijke landen. 

tabel	4 :		
	eCologiSChe	voetafDruk	

(ProDuCtie	en	ConSumPtie)	
en	bioCaPaCiteit	Per	

inWoner	(in	gha/inW)	in	
belgië	en	in	De	WerelD	voor	

het	jaar	2006

bron : gFn

  Ecologische 
voetafdruk 

van de 
productie

Ecologische 
voetafdruk 

(van de 
consumptie) Biocapaciteit

Ecologisch 
deficit 

Ecologisch 
handelsdeficit

België 4,20  5,70  1,09  3,11  -1,50 

Wereld 2,59 2,59 1,81  0,79 - 
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b) Voor de voetafdruk van de hernieuwbare materialen kunnen we de externe 
voetafdruk onderzoeken. Zoals aangetoond in dit hoofdstuk (pagina 26), 
verloopt de Belgische externe voetafdruk van de hernieuwbare materialen in 
stijgende lijn en maakte hij 87% van de afdruk van de consumptie uit in 2006. 
Dit betekent dat het merendeel van de gronden die gebruikt worden voor onze 
consumptie van bos-, landbouw- en visserijproducten zich in het buitenland 
bevindt.

c) Voor de voetafdruk van de CO
2
-uitstoot moeten we kijken naar de netto 

import van energieland. Eerder (pagina 27) hebben we gezien dat België 
een netto uitvoerder is van zeer energie-intensieve producten (een netto 
uitvoerder van de voetafdruk van energieland), maar die netto export is 
gedaald in de loop van het jongste decennium. Die teruglopende trend 
moet men parallel zien met de daling van energieland van de productie 
van bepaalde industriële sectoren. Deze is het gevolg van een proces van 
verplaatsing van de CO

2
-uitstoot: die uitstoot is samen met de zware 

industrieën naar het buitenland verhuisd, maar wordt in onze ecologische 
voetafdruk meegerekend in de vorm van de CO

2
-uitstoot van de goederen die 

we importeren om te consumeren.  

Draagt een relokalisatie van de economie bij tot een 
verbetering van de ecologische voetafdruk? 

De gegevens over de uitstoot van broeikasgassen, gebruikt in de internationale 
onderhandelingen (met name voor het Kyoto-protocol), kunnen de landen ertoe 
aanzetten hun meest vervuilende producties naar het buitenland te verhuizen, om 
bepaalde delen van de uitstoot van broeikasgassen van hun grondgebied te laten 
verdwijnen – wat op wereldschaal uiteraard contraproductief is. De ecologische 
voetafdruk46 heeft het grote voordeel dat hij de transfers van de ecologische 
belasting tussen producerende en consumerende landen mee in rekening brengt, 
door rekening te houden  met de ‘virtuele’ of ‘grijze’ energie die in producten vervat 
zit (de energie die nodig is om een product te maken). Die berekeningsmethode is 
fundamenteel om uitstoottransfers van de rijke landen naar de arme landen als 
gevolg van verhuizingen van de industrieën correct in rekening te brengen. 

Iedereen weet dat bepaalde industrieën in België en de rest van West-Europa al 
gedurende een aantal decennia naar het buitenland verhuizen. De metaalindustrie 
en de montagesector, bijvoorbeeld, zijn slachtoffers van die verhuizing naar 
landen waar de loonkost lager ligt (zoals China maar ook veel andere opkomende 
economieën). Dit proces roept natuurlijk vragen op over het behoud van de 
industriële tewerkstelling in België, maar men vergeet vaak dat er bovenop 
die nefaste socio-economische impact op de tewerkstelling ook een niet te 
verwaarlozen milieu-impact is. De delokalisatie van de Belgische en Europese 
industrieën heeft een dubbele negatieve impact op de ecologische voetafdruk van 
de producten, en in het bijzonder op hun voetafdruk van energieland:

Meer transport –  De eerste negatieve impact is relatief gemakkelijk te begrijpen: 
deze heeft te maken met de grotere afstanden tussen de plaats van productie 
en de plaats van consumptie. De geïmporteerde goederen die in België worden 
geconsumeerd, worden verzonden vanaf de plaats waar ze geproduceerd zijn, en 
dat is vaak duizenden kilometers ver. Het transport zorgt onvermijdelijk voor 
energieverbruik en Co

2
-uitstoot. De toename van de internationale handel zorgt 

onvermijdelijk voor een toename van de voetafdruk van energieland. 
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Minder ecologische efficiëntie van de productie – De tweede impact is 
moeilijker in te schatten, maar ongetwijfeld nog belangrijker: het betreft de 
verhoging van de ecologische voetafdruk als gevolg van een mindere ecologische 
efficiëntie van de industriële productie in de groeilanden. Immers, de delokalisatie 
van de industrieën komt meestal neer op een verhuizing naar regio’s in de wereld 
waar de milieuregels minder streng zijn. De zo geproduceerde goederen hebben dus 
heel waarschijnlijk een minder goede ecologische en energetische efficiëntie dan 
indien ze in België gemaakt zouden zijn. Het is moeilijk exact te becijferen wat de 
verschillen zijn met de ecologische prestatie van de productie in België (hiervoor 
zouden schattingen kunnen worden gemaakt via een multiregionaal Input-Output 
model). De evolutie van de ecologische voetafdruk van België toont evenwel duidelijk 
een stabilisering van de afdruk van de productie tijdens de laatste tien jaar, terwijl 
de afdruk van de consumptie blijft stijgen. Het is dus wel degelijk het aandeel van 
de import dat die toename verklaart, terwijl de Belgische productie efficiënter wordt 
op ecologisch vlak (zie figuur 4), hoewel de stabilisering van de voetafdruk van de 
productie deels moet worden toegeschreven aan de delokalisatie van bepaalde  
zware industrieën. 

Door de totale voetafdruk van productie te delen door het BBP, kan men de efficiëntie 
van de economie berekenen (in globale m² per euro of gm²/€). Deze verhouding 
vertoont voor België een dalende evolutie sinds 1961 (figuur 24). Dit wil zeggen dat 
de voetafdruk per euro economische activiteit kleiner wordt.  In 2006 bedroeg de 
verhouding voor België 1,4 gm²/€ . Vergelijken we dit met het wereldgemiddelde van 
4,8 gm²g/€, dan blijkt de Belgische economie een stuk efficiënter.

Alweer zou de analyse eigenlijk gedetailleerder moeten zijn. Maar alles wijst erop 
dat een gedeeltelijke relokalisatie van de productie op termijn een deel van de 
oplossing zou kunnen vormen om de ecologische voetafdruk te verkleinen: dankzij 
het verminderen van de transporten tussen de plaats van productie en de plaats 
van consumptie, maar ook dankzij de betere ecologische prestatie van de Belgische 
productie in vergelijking met de productie in de zich ontwikkelende landen. 

figuur	24 :		
	verhouDing	tuSSen	De	

eCologiSChe	voetafDruk	
van	ProDuCtie	en	het	bbP

bron : gFn en nbb
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De ecologische voetafdruk van Vlaanderen

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij werd de ecologische voetafdruk 
van Vlaanderen berekend voor het datajaar 200447. Vlaanderen is hierbij de eerste 
regio in België die een dergelijke berekening volgens de gestandaardiseerde Footprint 
Accounts van GFN heeft laten uitvoeren. Hierbij konden twee belangrijke dingen 
worden aangetoond.

1)  Het is mogelijk om de voetafdruk te berekenen met de best beschikbare 
interne data, afkomstig van de Nationale Bank van België (voor handelsdata), 
het Agentschap voor Natuur en Bos en de Algemene Directie Statistiek en 
Economische Informatie (voor landgebruik en productiedata), de Vlaamse 
Milieumaatschappij en VITO (voor CO

2
-emissies). Dit laat toe om de voetafdruk 

jaarlijks te evalueren.

2)  Het is mogelijk om de resultaten van voetafdrukberekening te koppelen aan het 
multi-regionaal Input-Outputmodel voor Vlaanderen. Dit model werd opgesteld in 
opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij door het Federaal 
Planbureau, VITO en IDEA Consult (Bilsen et al. 2010). De implementatie van 
de voetafdruk in de milieusatellietrekeningen van het Input-Outputmodel werd 
uitgevoerd door VITO (Van der Linden et al. 2010). Een Input-Outputanalyse 
laat toe om de voetafdruk van economische sectoren, consumptieactiviteiten en 
beleidsscenario’s te bestuderen.

Deze voetafdrukberekening voor Vlaanderen toont aan dat een gelijkaardige 
berekening op het niveau van België haalbaar is. De databronnen en de Input-
Outputtabellen voor Vlaanderen en België hebben immers overeenkomstige 
structuren.

 Ecologische 
voetafdruk 
productie

Ecologische 
voetafdruk 
consumptie Biocapaciteit

Ecologisch 
deficit 

Ecologisch 
handelsdeficit

Vlaanderen 4,64 6,30 1,29 3,35 -1,66 

Wereld 2,59 2,59 1,81 0,79  -   

tabel	5 :		
eCologiSChe	voetafDruk	

(ProDuCtie	en	ConSumPtie)	
en	bioCaPaCiteit	Per	

inWoner	(in	gha/inW)	in	
vlaanDeren	en	in	De	WerelD	

voor	het	jaar	2006.

bron : bruers & verbeeCk 2010

Tabel 7 geeft enkele becijferde resultaten van dit werk weer. De voetafdruk van 
productie in Vlaanderen is groter dan de Vlaamse biocapaciteit. Vlaanderen had 
dus een ecologisch deficit (voetafdruk van productie min biocapaciteit) van 3,4 gha/
inwoner in 2004.

De gemiddelde Vlaming heeft een ecologische consumptievoetafdruk van 6,3 gha. 
53 % hiervan is energieland. Akkerland, bosland, graasland en visland nemen 
samen 41 % van de voetafdruk voor hun rekening. De overige 6 % is bouwland. De 
consumptievoetafdruk van Vlaanderen is dus sterk energiegebonden. 

De Vlaamse consumptievoetafdruk is meer dan twee keer zo hoog als de gemiddelde 
mondiale voetafdruk per capita. Bovendien is de Vlaamse voetafdruk ruim drie keer 
groter dan de mondiale biocapaciteit per capita. Als iedereen op aarde er eenzelfde 
levensstijl op na zou houden als de gemiddelde Vlaming, zouden er dus meer dan drie 
aardbollen nodig zijn.



4. Welke ecologische voetafdruk voor België?

WWF - 2010 - België en zijn ecologische voetafdruk - pagina 44

De ecologische voetafdruk van productie bedraagt 4,6 gha per inwoner, de 
voetafdruk van consumptie is 6,3 gha per inwoner. Vlaanderen verbruikt dus meer 
dan wat er intern geproduceerd wordt. Die afhankelijkheid van bioproductief land 
buiten Vlaanderen blijkt ook uit de externe ecologische voetafdruk. De externe 
ecologische voetafdruk is de verhouding van de voetafdruk van geïmporteerde 
producten ten opzichte van de voetafdruk van alle producten op de Vlaamse 
markt (dus import plus interne productie). De externe ecologische voetafdruk van 
hernieuwbare materialen bedraagt voor Vlaanderen zo’n 90%. Vlaanderen is dus 
sterk afhankelijk van andere regio’s voor hernieuwbare materialen. De import van 
hernieuwbare materialen bestaat voornamelijk uit granen (tarwe, gerst), olierijke 
gewassen (palmolie, raapzaad/koolzaad), voedergewassen (soja) en secundaire 
houtproducten (papier, karton). Vlaanderen is daarentegen een netto-exporteur 
van de ecologische voetafdruk van energie-intensieve producten (voornamelijk 
polymeren, bewerkt staal en machines).
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Kort overzicht van de beschikbare gegevens: bronnen en 
mogelijkheden voor verbetering van de berekeningen

Het in dit hoofdstuk voorgestelde werk heeft uiteraard bepaalde beperkingen. In 
het bijzonder wijzen we erop dat de basisgegevens die door GFN gebruikt worden, 
afkomstig zijn van de internationale statistische gegevensbanken met data die 
beschikbaar zijn voor België. Zoals we elders al hebben aangehaald, hebben een 
aantal werken aangetoond dat de berekeningen verbeterd zouden kunnen worden 
door het gebruik van de nationale statistieken (Janssen, 2008). Wij doen hier 
enkele suggesties voor verbetering van de gegevens, die zouden kunnen leiden 
tot een aanzienlijke verfijning van de analyses waartoe wij hier een eerste aanzet 
hebben gegeven. Maar het is natuurlijk aan de bevoegde overheidsinstanties om de 
ecologische voetafdruk te herberekenen met die preciezere gegevens.

• Energieland, productie: de berekeningen van GFN zijn gebaseerd op de gegevens 
van het Internationaal Energieagentschap (International Energy Agency, IEA). 
Aangezien die gegevens nauwkeurig zijn, kunnen ze ook bij latere berekeningen 
gebruikt worden.

• Energieland, handel: de berekeningen van GFN zijn gebaseerd op de gegevensbank 
UN-COMTRADE. Echter, de Nationale Bank van België (NBB) beschikt over meer 
betrouwbare gegevens vanaf 1993 (INTRASTAT).

• Akkerland, productie: GFN gebruikt de gegevensbank FAOSTAT (ProdSTAT) 
voor de rendementen en de oppervlaktes van de verschillende teelten. Echter, de 
Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (ADSEI) beschikt over 
betere gegevens voor de graangewassen, de vezels en de veevoederteelt, alsook 
groenten en fruit vanaf 1990.

• Akkerland, handel: GFN gebruikt de gegevens van de FAO (TradeSTAT), maar de 
NBB (INTRASTAT) beschikt over betere gegevens vanaf 1993.

• Veeteelt en graasland, productie: GFN gebruikt de gegevensbank FAOSTAT 
(ProdSTAT en ResourceSTAT) terwijl de ADSEI beschikt over betere gegevens met 
betrekking tot de geproduceerde hoeveelheden vlees (in ton) en het aantal stuks 
vee (afkomstig uit de landbouwtelling)

• Veeteelt en graasland, handel: GFN gebruikt de gegevensbank FAOSTAT, maar de 
NBB (INTRASTAT) beschikt over betere gegevens vanaf 1993.

• Visgronden, productie: GFN gebruikt de gegevensbank FAOSTAT (FishSTAT). De 
ADSEI beschikt over betere gegevens vanaf 2003; het Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ) heeft gegevens sinds 1929 maar er dient eerst te worden nagegaan of het 
mogelijk is de gegevens van de FAO te corrigeren met die van het VLIZ.

• Visgronden, handel: GFN gebruikt de gegevensbank FAOSTAT, maar de NBB 
beschikt over betere gegevens vanaf 1993 (INTRASTAT).

• Bosland, productie: GFN gebruikt de gegevensbank FAOSTAT (ForesSTAT) voor de 
bosproducten. De gegevensbank EUROSTAT (Prodcom Annual Sold) beschikt over 
betere gegevens vanaf 1994.

• Bosland, handel: GFN gebruikt de gegevensbank FAOSTAT (TradeSTAT), maar de 
NBB beschikt over betere gegevens vanaf 1993 (INTRASTAT).

• Bodemgebruik: GFN gebruikt de gegevensbank CORINE terwijl de ADSEI over 
betere gegevens met betrekking tot dit onderwerp beschikt.
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Een eerste leerrijke, maar uit te  
diepen analyse  

Uit deze eerste gedetailleerde analyse van de 
ecologische voetafdruk van België over de periode 1961-
2006 kunnen meerdere conclusies getrokken worden.

Inhoudelijk hebben we gezien dat de ecologische 
voetafdruk gebruikt kan worden om een relatief 
gedetailleerde balans op te maken van de evolutie 
van de energie- en grondstoffenstromen in België. 

De voetafdruk is dus niet alleen een goed instrument voor bewustmaking van en 
communicatie met het grote publiek, maar kan ook een sterk analytisch instrument 
worden als de resultaten nauwkeurig ontleed worden. 

Op dit moment vallen er een aantal sterke conclusies te trekken. Zo heeft de 
gedetailleerde analyse van de Belgische ecologische voetafdruk ons bijvoorbeeld 
enkele verontrustende tendensen getoond: de stijging van de voetafdruk van 
energiegebruik, de steeds opvallender tendens tot het importeren van bepaalde 
hulpbronnen, en als gevolg daarvan onze sterke afhankelijkheid van het 
buitenland. Die trends zijn te verklaren door ons veranderende consumptiegedrag 
(meer vleesconsumptie, intensiever energieverbruik) maar ook door nieuwe 
productiewijzen (intensivering van de landbouw, verhuizing van de industrie 
naar het buitenland, enz.), dat alles gekenmerkt door een sterke toename van de 
internationale handel. 

Tot slot stellen we vast dat de ecologische voetafdruk van België gestegen is ondanks 
bepaalde vormen van technische vooruitgang die de productiviteit vergroten; het 
blijkt dus nodig economische groei en ecologische voetafdruk veel drastischer van 
elkaar los te koppelen, om een echte vermindering van de Belgische voetafdruk op 
gang te brengen – een trend die in bepaalde Europese landen, waaronder Duitsland, 
al is ingezet. 

Om dit ook in België mogelijk te maken, en om het reboundeffect48 te vermijden, 
is er waarschijnlijk een veel radicalere verandering van de productie- en 
consumptiewijzen nodig: relokalisatie, ecologisch en energiezuinig gedrag, enz. Er 
moeten instrumenten ontwikkeld worden om de beslissingsnemers te helpen hun 
beleid op dit vlak te evalueren – zoals het in Groot-Brittannië ontwikkelde systeem 
REAP en het Europese project OPEN:EU (zie bijlage 3). 

Vormelijk is in de loop van deze studie gebleken dat de gebruikte gegevens 
waarschijnlijk verbeterd kunnen worden, waardoor een grondiger analyse van de 
situatie mogelijk moet zijn. De studie die voor Vlaanderen werd uitgevoerd (een 
berekening van de Vlaamse  ecologische voetafdruk voor het jaar 2004), op basis 
van regionale statistische gegevens, toonde aan dat een gedetailleerdere studie 
realiseerbaar was, vertrekkend van gegevens die eveneens nauwkeuriger zijn dan de 
diegene die beschikbaar zijn op internationaal niveau. Met die gegevens zou het ook 
gemakkelijker worden om de berekeningen van de ecologische voetafdruk jaarlijks 
te actualiseren. Daarnaast kan men ook de voetafdruk van consumptieactiviteiten 
en economische sectoren meer in detail bestuderen met behulp van een Input-
Outputanalyse. Het lijkt ons dus bijzonder interessant deze eerste analyse verder te 
zetten in samenwerking met alle organen die statistieken aanleveren – bijvoorbeeld 
in het kader van het werk in verband met de milieusatellietrekeningen, waarvoor een 
ontwerp Europese richtlijn klaarligt om de inhoud en werkwijze te vernieuwen. 

Diverse  stakeholders kregen de kans hun mening en standpunten omtrent dit 
rapport kenbaar te maken. Hun visies zijn opgenomen als bijlage bij dit rapport.

hoofdstuk 5. 
ConClusIe
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Bijlage 1 : standPunten 
van de stakeholders

VBO

Het milieu en in het bijzonder de strijd tegen de klimaatverandering vormen een van de belangrijkste 
bezorgdheden van de Belgische ondernemingen. Heel wat rapporten tonen aan dat hoe langer we wachten, hoe 
meer we het risico lopen met een enorme economische kost geconfronteerd te worden. Dit laatste rapport over 
de ecologische voetafdruk van België is alweer een initiatief dat de alarmbel luidt over onze consumptie- en 
productiewijzen, die meer respect moeten opbrengen voor het milieu en voor de toekomstige generaties. De 
berekening van de ecologische voetafdruk laat ook zien hoe complex het milieudebat is en illustreert goed dat dit 
debat nauw samengaat met meer politieke en economische beschouwingen. 

Dit rapport wijst bijvoorbeeld duidelijk op het probleem van “carbon leakage”. Inderdaad, de Belgische 
koolstofvoetafdruk van de productie is het voorbije decennium gedaald, en dat is met name toe te schrijven aan 
de verhuizing van een deel van de zware industrieën naar het buitenland. Dit wekt belangrijke vragen over onze 
concurrentiekracht en tewerkstelling, maar dat is niet alles: die bedrijven verhuizen naar landen met minder 
strenge milieunormen en deze delokalisatie gaan dus niet gepaard met een daling van de koolstofvoetafdruk 
op wereldschaal. Voor de klimaatuitdaging is dit dus geen oplossing, integendeel. Dit toont ook duidelijk aan 
dat de strijd tegen de klimaatverandering een uitdaging is van de hele planeet, die alleen kan slagen mits een 
internationaal akkoord over de milieudoelstellingen. Een dergelijk akkoord garandeert een “level playing field” en 
vermijdt de perverse effecten van een “lokaal” akkoord (zoals koolstoflekken), die uiteindelijk schadelijk zijn voor 
de concurrentiekracht, de tewerkstelling en zelfs het milieu.  

De ondernemingen willen zeker hun verantwoordelijkheid opnemen wat betreft de klimaatuitdaging. Ons 
land heeft immers al zijn Kyoto-doelstelling bereikt en de motor achter dit resultaat is de industrie: terwijl de 
toegevoegde waarde sinds 1990 met 30% gestegen is, is de uitstoot van broeikasgassen met 20% gedaald. Die 
proactiviteit van de industrie hoort bij de wil en bereidheid om deel uit te maken van de oplossing, maar ook bij de 
eigen overlevingsstrategie: de overgang naar een economie met een laag koolstofgehalte vraagt dat de bedrijven 
zich aanpassen aan de veranderingen (nieuwe vraag, nieuwe producten, nieuwe normen, …) door middel van 
nieuwe productiewijzen die minder CO

2
 uitstoten. Op dat vlak vormen innovatie en technologische vooruitgang 

mogelijk oplossingen voor de klimaatuitdaging. Voor de bedrijven zijn private en overheidsinvesteringen in 
onderzoek en ontwikkeling absoluut onmisbaar. Wat dat betreft, heeft de overheid zeker de verantwoordelijkheid 
die investeringen in O&O op te drijven en een gunstig kader te bieden voor innovatie. Maar ze moet vooral 
trachten ervoor te zorgen dat het onmisbare internationale akkoord over de milieudoelstellingen er komt. 

Ten slotte, wat de methode betreft, steunt het VBO het idee van een officiële berekening van de Belgische 
ecologische voetafdruk door het Federaal Planbureau. De indicator zou aan precisie en kwaliteit winnen omdat 
hij berekend wordt op basis van Belgische gegevens. Een officiële instelling biedt ook een wetenschappelijk en 
objectief kader dat de grenzen van dit instrument correct kan afbakenen. Dit vermijdt riskante interpretaties en 
maakt een ruimere interpretatie van de resultaten volgens de economische context toe. 

Isabelle Callens 
Directeur, economisch departement van het VBO

Anne Defourny 
Attaché, economisch departement van het VBO

Bijlagen
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ABVV  

Moet de gezondheidstoestand van België enkel gemeten worden op basis van onze zogenaamde economische 
sterkte? Neen, neen en nog eens neen! 

Ons land heeft een economische en financiële crisis doorgemaakt, maar ook (en vooral!) een sociale en 
milieucrisis. Die crises raken rechtstreeks de wereld van het werk en leiden tot meer ongelijkheid: de arbeiders en 
de minstbedeelden zullen nog maar eens de eerste slachtoffers zijn. 

Het blijkt dus steeds noodzakelijker een nieuw ontwikkelingsmodel uit te werken, rechtvaardig en duurzaam, met 
aandacht voor niet alleen de economische aspecten maar vooral de sociale aspecten en niet te vergeten het milieu 
aspect. Een nieuw ontwikkelingsmodel dat economisch efficiënt is, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam, 
en dat het financiële systeem ten dienste stelt van de economie en de werkgelegenheid. En niet omgekeerd.

Maar om dat nieuwe model op te bouwen zijn adequate evaluatie-instrumenten nodig. Zich enkel verlaten op de 
economische evaluatie van de toestand van een land geeft al van bij het begin een vertekend beeld van de politieke 
actie die nodig is om tot dit nieuwe model te komen.

Op dit moment wordt de gezondheidstoestand van een land enkel gemeten aan de hand van het o zo heilige BBP. 

Het BBP is weliswaar nuttig, maar enkel als we ons bewust zijn van de beperkingen ervan. Het is een instrument 
dat de nationale geldstromen meet (en dus in zekere zin de materiële rijkdom) maar zeker niet het welzijn van een 
samenleving! Het weerspiegelt geenszins een verbetering van de sociale vooruitgang van de inwoners, noch de 
verdeling van de gemeten rijkdom.

Het evalueren van de gezondheidstoestand van een land, enkel op basis van dit type indicatoren, betekent dus dat 
men geen rekening houdt met een heel andere, sociale en ecologische realiteit. 

Het ABVV vindt het nodig te werken aan een andere benadering voor het meten van de welvaart, te weten een 
productieproces dat meer rekening houdt met het milieu (met o.a. een lagere CO

2
-uitstoot), de arbeiders en de 

bevolking (impact op de gezondheid, de leefomgeving en de werkomstandigheden) maar ook een duurzamere en 
meer verantwoordelijke manier van consumeren.

Deze nieuwe, milieugerichte benadering vergt een brede en diepgaande herdefiniëring van onze – al 60 jaar niet 
veranderde – interpretatie van welvaart. Die vernieuwing zal ook gebeuren via een herdefiniëring van de maten en 
indicatoren die wij gebruiken om onszelf te evalueren.

Wij, de vakbonden, pleiten voor het ontwikkelen van instrumenten die beter beantwoorden aan de realiteit van onze 
huidige en toekomstige samenleving. In België heeft het ABVV deelgenomen aan meerdere pogingen om het welzijn 
van het land op een alternatieve manier te meten, met name met behulp van indicatoren van duurzame ontwikkeling. 

Wij roepen op tot het ontwikkelen van een indicator die de kwaliteit kan meten van de verwezenlijking van 
een sociaal duurzame samenleving. Zo een indicator bestaat op dit moment niet en moet dus nog ontwikkeld 
worden, ook al werden enkele grote lijnen recent getekend in het kader van de commissie Stiglitz-Sen-Fitoussi49 in 
Frankrijk. De ecologische voetafdruk is uiteraard niet die indicator. Maar hij levert wel interessante informatie op.

De ecologische voetafdruk meet de algemene milieubelasting door een entiteit - land, regio, stad – met verwijzing 
naar het ecologisch productieve territorium van die entiteit. De indicator kan op verschillende manieren gebruikt 
worden. Vaak geeft hij duidelijke en onmiskenbare signalen over de politieke richting die men moet uitgaan. Zoals 
dat voor elke indicator geldt, moet men ook van de ecologische voetafdruk de beperkingen kennen. Zo zal een 
verwijzing naar één enkele stedelijk ecologische voetafdruk weinig zinvol zijn bij het bepalen van het openbaar 
beleid; de stedelijke gebieden zijn immers per definitie afhankelijk van de productieve oppervlaktes van de 
omringende gebieden. Een vergelijking van de ecologische voetafdrukken van verschillende steden – herleid tot de 
voetafdruk per inwoner – is daarentegen wel heel zinvol, omdat ze toelaat te meten in welke mate elke stad in staat 
is het leven van haar inwoners ecologisch duurzaam te maken. Gekoppeld aan andere indicatoren en gegevens 
zal de ecologische voetafdruk echt relevant en nuttig zijn en verder kunnen gaan dan de milieusfeer. Zo zal hij 
het mogelijk maken informatie te verschaffen over de sociale ongelijkheden ten opzichte van het milieu, als men 
hem opnieuw indeelt per inkomensdeciel. Ook zal hij het mogelijk maken informatie te geven over de druk op de 
tewerkstelling en het risico op delokalisatie.

Bijlage 1 : Standpunten van de stakeholders
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Net als bij het BBP, zijn het steeds het gebruik en de interpretatie van de indicatoren die problemen geven. Wij, 
de vakbonden, kunnen niet accepteren dat men de tewerkstelling van de traditionele sectoren opoffert zonder dat 
er vooraf en in overleg met de werknemersvertegenwoordigers concrete alternatieven worden bepaald die onze 
industrieën de zekerheid geven dat ze een stuwende rol kunnen blijven spelen op sociaal-economisch vlak.

Het is dus van het grootste belang dit soort indicatoren te overwegen, 1) zich goed bewust zijnde van hun 
beperkingen (met name methodologisch), 2) als “bakens” van bewustmaking en informatie. Indicatoren die licht 
werpen op een bepaalde situatie waarin een land zich bevindt en 3) als een stap in het beslissingsproces waarin 
het sociaal overleg een sleutelrol moet spelen.

Verder, parallel met de ontwikkeling van de ecologische voetafdruk door de overheid, roept het ABVV ook op 
tot het instellen van een indicator die als “sociaal” baken kan dienen. In dat opzicht vormt de sociale barometer 
die werd ontwikkeld door het departement toegepaste economie van de ULB (lonen en nationaal inkomen / 
ongelijkheden en verdeling van de lonen / ongelijkheden, verdeling en herverdeling van de inkomsten) een 
excellente vertrekbasis.

Op die manier zou de Belgische overheid beschikken over een indicator die dient als economisch baken (het 
BBP), een indicator als milieubaken (de ecologische voetafdruk) en een indicator als “sociaal” baken (de sociale 
barometer). Drie indicatoren, drie “lichtbakens” om de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling te beschijnen. 

Maar afgezien van die indicatoren mag de Belgische overheid zich gerust ook voorzien van een overzicht van 
indicatoren van duurzame ontwikkeling, zoals het overzicht dat werd uitgewerkt door het Federaal Planbureau! 
Voor het ABVV zal men slechts op basis van een dergelijk instrument daadwerkelijk kunnen evalueren of België 
echt op weg is naar duurzame ontwikkeling.

Sébastien Storme 
Adviseur Federale Studiedienst 

Departement “Economie en Duurzame Ontwikkeling” - ABVV 

ACV

De ecologische voetafdruk is een cruciaal instrument om maatschappelijke vooruitgang te meten

‘Morgen mee maken’ is het motto van het Toekomstcongres dat ACV in oktober van dit jaar organiseert. Met 
dit congres willen we aantonen dat het ACV een vakbond is voor de toekomst. Dit betekent de economie ten 
dienste te stellen van mens en samenleving en niet omgekeerd. We willen tot een rechtvaardiger samenleving 
komen, gebaseerd op welzijn voor ieder, gelijke kansen, herverdeling van inkomens en vermogens, uitroeiing 
van de armoede en een rem op extreme rijkdom en buitensporig winstbejag. Dit betekent ook dat we pleiten voor 
duurzame ontwikkeling, dus met aandacht voor de gevolgen van onze keuzes op de volgende generaties. Om die 
duurzaamheid ook alert te kunnen opvolgen is de ecologische voetafdruk voor het ACV een essentiële indicator. We 
steunen dan ook ten volle de inspanningen van het WWF om de ecologische voetafdruk zo breed mogelijk bekend 
te maken, de methodologie die er achter zit te verfijnen en het gebruik ervan door de overheden te stimuleren. 

Het ACV wil dat er een einde komt aan de hegemonie van het BBP als centrale en quasi unieke maatstaf voor 
maatschappelijke vooruitgang. Onze meting van vooruitgang en in het bijzonder economische groei moet 
veranderen. Er moeten andere maatstaven dan het BBP komen voor welvaart, groei en vooruitgang, met ook 
aandacht voor de kwaliteit van het leven, voor de kosten voor het milieu en voor de verdeling van de welvaart. Voor 
onze maatschappelijke impact op onze leefomgeving en het gebruik van natuurlijke grondstoffen is de ecologische 
voetafdruk een essentiële bron van informatie. 

Bijlage 1 : Standpunten van de stakeholders
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Bijlage 1 : Standpunten van de stakeholders

Wat betekent dit concreet? Een paar voorbeelden:

1.  1. Het ACV ijvert samen met de andere vakbonden voor veel ambitieuzere en effectieve maatregelen om de 
klimaatopwarming terug te dringen (onder de 2°C), om uitputting van de grondstofvoorraden en de natuurlijke 
rijkdommen te voorkomen en om de milieuvraagstukken op te lossen. Dit alles met het oog op een zware 
beperking van onze ecologische voetafdruk. 

2.  De werknemers moeten sterker worden betrokken bij en meer zeggenschap krijgen in het beleid van hun 
werkgevers inzake klimaat, energie en milieu, met sterkere bevoegdheden voor ondernemingsraad, Comité 
Preventie en Bescherming en syndicale afvaardiging. “Hoe duurzamer ondernemen?”, moet een vast 
agendapunt worden. De huidige informatieverplichtingen zijn ruim onvoldoende en moeten plaats maken voor 
een meer omstandige en verstaanbare rapportering over alle milieuaspecten van het bedrijfsbeleid. Betere 
duurzaamheidsrapportage o.a. over de ecologische voetafdruk en van het beleid om die voetafdruk drastisch te 
beperken, op basis van een meerjarenplan, gepreciseerd in een jaarlijks actieplan, is hierbij essentieel.  
Om onze militanten te informeren werd een interactieve website opgesteld: “de voetafdruk duurzaam 
ondernemen – http://voetafdruk.acv-online.be” Via deze website kan iedereen zelf meten hoe duurzaam zijn 
onderneming werkt.

3.  De fiscaliteit moet – op doeltreffende wijze – de ommezwaai naar een meer duurzame productie en consumptie 
ondersteunen. Door producten, processen en diensten met te zware ecologische voetafdruk zwaarder te 
belasten, zo mogelijk ook die met de minste afdruk minder te belasten. Wat betekent dat het aandeel van de 
milieutaksen in de belastingdruk verhoogt. Echter onder voorwaarde dat dit het herverdelend karakter van 
de belastingen niet ondergraaft. En door lagere inkomens te ondersteunen in de overstap naar een ander 
consumptiegedrag en een lager energiegebruik. 

4.  We verkiezen ecologische, door de overheid opgelegde en gecontroleerde normen voor producten of diensten, 
boven (voor de overheid dure) fiscale stimulansen of aankoopsubsidies voor de vervanging van bestaande 
producten. Europees en nog liever  mondiaal moet product per product en dienst per dienst door het beleid worden 
bekeken hoe energie- en milieunormen kunnen worden ingebouwd. En hoe producten en diensten, met inbegrip 
van importproducten, met te zware ecologische voetafdruk, door de overheid van de markt kunnen worden 
gehaald. Met een trendmatige verstrenging van de normen. En redelijke overgangsperiodes voor bestaande 
producten en diensten. 

5.   Ook moeten bedrijven worden verplicht voor elk product of dienst de ecologische voetafdruk te meten en te 
vermelden. Dit moet gebeuren onder controle van de overheid. Elke consument moet in de mogelijkheid zijn om 
de eigen voetafdruk te ramen. 

Voor het ACV is de ecologische voetafdruk een essentieel instrument omdat het noodzakelijke informatie verstrekt 
om onze samenleving naar meer duurzame ontwikkeling te sturen. Dit moet gebeuren op alle niveaus: mondiaal 
moet de draagkracht van de aarde gerespecteerd worden; op nationaal en subnationaal niveau moet de voetafdruk 
beleidsmakers sturen, op bedrijfsniveau moeten producten en productieprocessen bijgestuurd worden en moeten 
werknemers hierbij betrokken worden. Tenslotte moet ook iedere burger correct geïnformeerd worden zodat hij zijn 
levensstijl kan aanpassen om zijn voetafdruk binnen de ecologische grenzen te brengen. 

Bert De Wel 
Anne De Vlaminck 

Raadgevers, Studiedienst ACV-CSC
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Bijlage 2 : lijst met de 
Belangrijkste afkortIngen

NBB: Nationale Bank van België 

CORINE: Europees programma voor het coördineren van informatie over het leefmilieu (de geografische 
gegevensbank CORINE Land Cover is een biofysische inventaris van de bodembedekking met geografische 
standaardinformatie voor 38 Europese staten en voor de kuststroken van Marokko en Tunesië)

ADSEI: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (België)

EUROSTAT: directoraat-generaal van de Europese Commissie belast met de statistische informatie op EU-schaal 

FAO: Food and Agriculture Organisation (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties)

FAOSTAT: Verzameling mondiale statistische gegevens van de FAO. FAOSTAT verzamelt verschillende categorieën 
statistieken aangaande de landbouwproductie (ProdSTAT), de visserij (FishSTAT), bossen (ForestSTAT) of de 
commerciële uitwisseling van landbouw- en bosproducten (TradeSTAT).

FishSTAT: Zie FAOSTAT

ForestSTAT: Zie FAOSTAT

GFN: Global Footprint Network (Mondiaal Netwerk van de Voetafdruk: netwerk met thuisbasis in Californië 
dat de belangrijkste activiteiten omtrent de ecologische voetafdruk internationaal aanstuurt: onderzoek, 
methodologie, gegevensbeheer, berekeningen, enz.)

gha: globale hectare (dit is een hectare biologisch productieve grond met een productiviteit die het equivalent is 
van het wereldwijde gemiddelde; het gaat hier om de gestandaardiseerde meeteenheid die gebruikt wordt voor de 
ecologische voetafdruk).

mha: mondiale hectare visserijoppervlakte (een mha is een hectare zeeoppervlakte met een visproductiviteit die 
het equivalant is van het wereldwijde gemiddelde). Om van mha naar gha om te schakelen, voorziet de methode 
van de ecologische voetafdruk equivalentiefactoren om de bioproductiviteit van de visgronden te vergelijken met 
de andere landgebruiktypes.

IEA: International Energy Agency (Internationaal Energieagentschap)

ProdSTAT: Zie FAOSTAT

TradeSTAT: Zie FAOSTAT

UN COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics (de UN COMTRADE beheert een internationale 
statistische gegevensbank over de goederenhandel). 
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Bijlage 3 : het ProjeCt “one Planet eConomy netWork”: 
een nuttIg Instrument Bij het nemen van BeslIssIngen  
om de eCologIsChe voetafdruk van de euroPese landen 
terug te drIngen

Het Europese project “One Planet Economy Network” (OPEN : EU), gefinancierd door de Europese Commissie en 
geleid door WWF UK, heeft als doel:

• Het realiseren van een berekening van de ecologische voetafdruk, koolstofvoetafdruk en watervoetafdruk 
van de 27 landen van de Europese Unie, op basis van een input-output benadering; het doel is met name de 
berekeningsmethodes te uniformiseren om ze rechtstreekser te integreren in de bestaande indicatorensystemen 
en de beslissingsprocessen;

• Het realiseren van een berekeningssoftware gebaseerd op het systeem REAP (Resource and Energy Analysis 
Programme) dat op termijn de beslissingnemers moet toelaten de impact van hun beleid of hun projecten op 
de ecologische voetafdruk te evalueren, of scenario’s uit te werken om de beste keuzes te maken. Het systeem 
REAP, dat al gebruikt wordt in Groot-Brittannië, laat toe zeer diverse scenario’s te realiseren, die kunnen gaan 
van een zeer algemene politieke doelstelling (bijvoorbeeld: de impact meten van een verschuiving van 25% van 
het wegtransport naar het overige vrachtverkeer) tot zeer gedetailleerde projecten (bijvoorbeeld: de impact 
meten van een stedelijk tol in een bepaalde stad). Dit instrument zal online beschikbaar zijn en in alle landen 
van de EU gebruikt kunnen worden. Dankzij het project OPEN: EU zal men bijvoorbeeld de bijdragen van de 
verschillende economische sectoren aan de ecologische voetafdruk preciezer kunnen analyseren.

www.oneplaneteconomynetwork.org
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bevolking. Op een schaal van 0 tot en met 10 wordt het gemiddelde niveau van welzijn weergegeven dat door 
de ondervraagden naar eigen zeggen wordt ervaren.

8 Het is die echte rijkdom die Patrick Viveret ons aanspoort te “herbeschouwen” in zijn baanbrekend werk 
(Viveret, 2003).

9 Turner, 1993; Dobson, 1996.

10 Stiglitz en coll., 2009.

11 FPB, 2010; CGDD, 2010

12 Ekins en coll., 2003

13 Merk op dat de elementen van het natuurlijk kapitaal die buiten dit kader vallen niet rechtstreeks worden 
meegerekend in de ecologische voetafdruk: dit is het geval voor de uitputting van ertsen uit de lithosfeer (niet 
hernieuwbaar), en de productie van permanente toxische en radioactieve elementen die niet door ecosystemen 
te verwerken zijn. Dat wil niet zeggen dat die elementen niet belangrijk zijn!

14 De bronnen van de gebruikte gegevens zijn te raadplegen op de website van Global Footprint Network  
(www.footprintnetwork.org), alsook in Wackernagel en coll., 2005; en Ewing en coll. 2008.

15 Boutaud, 2009

16 CGDD, 2010.

17 OFS, 2006.

18 Janssen, 2008.

19 WWF Cymru, Best Foot Forward, 2002.

20 WWF & GFN, 2008.

21 Bruers & Verbeeck, 2010.

22 Voor de methodologie, zie GFN 2008. Die National Footprint Accounts zijn gebaseerd op gegevens over 
de productie (International Energy Agency voor CO

2
-emissies; FAO ProdSTAT, ResourceSTAT, FishSTAT 

en ForesSTAT voor de teelten, veehouderij, visserij en bosproducten), handel (UN COMTRADE en FAO 
TradeSTAT), bevolking (FAO PopSTAT) en bodemgebruik/bebouwing (CORINE en World Resources 
Institute). 

23 National Footprint Accounts, 2009 edition – GFN, 2009

24 CGDD, 2010 ; OFS, 2006

25 Janssen, 2008
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26 Noot over aangepaste data en methodologie in de 2010 editie van de National Footprint Accounts.
 De komende National Footprint Accounts editie 2010 zal enkele aanpassingen bevatten die kunnen leiden tot 

andere voetafdrukwaarden. De ecologische voetafdruk is een maat voor onduurzaamheid, wat wil zeggen dat 
in het geval van onzekerheid in data, men de ecologische overshoot (voetafdruk min biocapaciteit) systematisch 
gaat onderschatten. Nauwkeurigere data en aanpassingen in methodologie zullen dus waarschijnlijk tot een 
stijging in de voetafdruk leiden. Met andere woorden, de voetafdrukwaarde van 5,7 globale hectaren voor een 
gemiddelde Belg (gebaseerd op de NFA editie 2009 die als basis diende voor dit rapport), zou een onderschatting 
kunnen zijn, en toekomstige NFA edities zouden (veel) hogere waarden kunnen opleveren. 

 In de NFA editie 2010 zullen verbeteringen in methodologie en databronnen resulteren in een hogere 
voetafdrukwaarde voor België, omwille van de volgende redenen:

 •  De import van elektriciteit zal worden opgenomen in de voetafdrukberekeningen. Dat zal leiden tot een 
verhoging van de voetafdruk van het energieland.

 • Vanaf 2010 wordt de COMTRADE database uitgebreid. Deze database bevat import- en exportgegevens. 
Voorheen bevatte de COMTRADE database een aantal producten die enkel in aantallen werden weergegeven, 
en niet in gewicht (bv. aantal geïmporteerde vliegtuigen, in plaats van tonnage van vliegtuigen). De 
COMTRADE database voor die producten bevatte vaak geen consistente tijdreeksen, en daarom konden die 
producten niet altijd correct opgenomen worden in de NFA. Maar sinds 2010 bevat deze databron wel goede 
tijdreeksen, en kan de voetafdrukberekening dus uitgebreid worden met nieuwe import- en exportgegevens. 
Daar die nieuwe producten (bv. vliegtuigen) vaak een hoge koolstofintensiteit hebben (het zijn vaak energie-
intensieve producten, met een hoge koolstofvoetafdruk voor hun productie), zal daardoor de import en export 
van de koolstofvoetafdruk van België verhogen. De hypothese over de delokalisatie van zware industrie, zoals 
geformuleerd in het huidige rapport, zal vermoedelijk geldig blijven in de nieuwe NFA editie 2010, omdat de 
netto-import van de koolstofvoetafdruk een convexe curve blijft vertonen (GFN, persoonlijke communicatie). 
Met andere woorden : de Belgische netto-import is aan het stijgen, en die stijging neemt almaar toe. Er 
is een steeds snellere stijging van de import van energie-intensieve producten. We willen benadrukken 
dat voor kleine landen zoals België de import en export relatief hoog kunnen zijn in vergelijking met de 
koolstofvoetafdruk van interne productie. De CO

2
-emissies van productie zijn nauwkeuriger te bepalen dan 

de koolstofvoetafdruk van import en export. Een kleine verandering in handelsdata kan dus voor een klein 
land zoals België resulteren in een relatief grote verandering in consumptievoetafdruk.

 •  De methode voor het toekennen van het brandstofgebruik van internationaal transport (de zogenaamde bun-
kerbrandstoffen) aan de verschillende landen werd ook aangepast in de nieuwe editie 2010. In de 2009 editie 
werden de bunkerbrandstoffen toegekend aan de landen volgens hun interne CO

2
-emissies (hun koolstofvoetaf-

druk van productie). In de 2010 editie kijkt men naar de relatieve import (in gewicht) van een land, ten opzichte 
van de totale wereldhandel. Een land dat veel importeert zal bijgevolg veel bunkerbrandstoffen verbruiken. 
Voor België zal de koolstofvoetafdruk van bunkerbrandstoffen in de 2010 editie hoger liggen dan in de 2009 
editie, omdat België relatief veel importeert in vergelijking met vele andere landen. 

 •  De methode om de voederbehoeften van veedieren te bepalen, werd aangepast voor de 2010 editie. Dat zal 
leiden tot een stijging in de import van graasland voor België.

 •  De berekening van de biocapaciteit van akkerland maakt in de 2010 editie gebruik van nauwkeurigere 
landgebruiksgegevens voor Europa. Dat leidt tot een hogere nauwkeurigheid voor regio’s zoals België. Dit 
beïnvloedt ook de vruchtbaarheid (opbrengstfactor) van akkerland, die voor België lichtjes stijgt in de nieuwe 
2010 editie. En omdat de potentiële vruchtbaarheid van bouwland gelijk gesteld wordt aan de vruchtbaarheid 
van akkerland, zal ook de voetafdruk van bouwland in België stijgen in de 2010 editie.

 Al bij al stellen we vast dat in de nieuwe 2010 editie voor België vele kleine stijgingen van verschillende 
voetafdrukcomponenten kunnen resulteren in een grote totale stijging van de consumptievoetafdruk. 

27  Om het effect van fouten in de gegevens te beperken, werd volgende procedure gebruikt voor  de grafieken van 
figuur 4, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 in dit rapport: ten eerste werden de evidente fouten in de gegevens 
(abnormale afwijkingen in de waarden van bepaalde gegevens) verwijderd en de waarde van het voorgaande 
jaar werd gebruikt. Ten tweede zijn de gebruikte waarden zijn gemiddelden over 5 jaar (bijv. de waarde voor 
1980 is de gemiddelde waarde van de jaren 1978-1982).

28 Reëel BBP per persoon (in GK dollar): GGDC (2006) Total Economy Database, Groningen: The Conference Board 
and Groningen Growth and Development Centre, januari 2006, http://www.ggdc.net. De GK dollar is een hypothe-
tische munteenheid die gelijk is aan de koopkracht van de Amerikaanse dollar op een bepaald moment in tijd.
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29 In dit verband willen we eraan herinneren dat de gevaren en de grote risico’s van kernenergie en de problemen 
omtrent het beheer van kernafval niet gemeten worden door de ecologische voetafdruk.

30 FPB, 2009.

31 Volgens de gegevens van UN COMTRADE.

32 Volgens de gegevens van UN COMTRADE. Die verhoging is deels toe te schrijven aan de onnauwkeurigheid 
van de gegevens en deels aan een reële verhoging van de netto import.

33 We wijzen erop dat door ook daar de gegevens van de Nationale Bank van België te gebruiken, de Belgische 
statistische organen de evolutie van de handel in producten met hoge koolstofintensiteit waarschijnlijk 
nauwkeuriger zouden kunnen berekenen.

34 Volgens de gegevens van FAO FishSTAT: 20 000 ton in 2006 tegenover 60 000 ton in 1961.

35 Ook al daalt de productieafdruk van de visserijoppervlaktes, de biocapaciteit blijft constant. Die biocapaciteit is de 
potentiële productiviteit van een aquatisch systeem. Ze wordt gemeten door de Netto Primaire Productie (NPP) van 
het plankton. Zelfs als de vispopulaties heel sterk afnemen, betekent dat niet noodzakelijk dat het NPP daalt.

36 Het gaat om een gewogen gemiddelde, met de vangsten als wegingsfactor.

37 Een mondiale hectare (mha) visoppervlakte is gelijk aan een hectare zeeoppervlakte met een visproductiviteit 
die equivalent is met het mondiale gemiddelde.

38 Dit gemiddelde is een gewogen gemiddelde van de trofische niveaus van de gevangen soorten, met de vangsten 
als wegingsfactor. De voetafdruk van een vissoort is evenredig met 1/TETN, waarbij TN staat voor het trofisch 
niveau en TE voor de transferefficiëntie (ton voedsel / ton visproduct), wat equivalent is aan 10 % voor de 
aquatische ecosystemen (GFN, 2008). Dit betekent dat kleine veranderingen van het trofisch niveau kunnen 
leiden tot grote veranderingen van de voetafdruk.

39 Dit verwijst naar de referentiewaarden die, als ze gerespecteerd worden, een duurzame exploitatie van de 
visbestanden kunnen garanderen (FPB, 2009).

40 Deze gemiddeldes zijn gewogen gemiddeldes van de rendementen van Belgische landbouwproducten (FAO 
ProdSTAT), met de geproduceerde hoeveelheden (ton) als wegingsfactor.

41 GFN, 2009 ; FAOSTAT.

42 Volgens de gegevensbank FAO ProdSTAT.

43 Wada Y., 1993.

44 LaSalle & Hepperly, 2008.

45 Van 150 g/inw/d naar 260 g/inw/d (FPB 2009).

46 Naast de methodologie van de National Footprint Accounts van GFN, biedt ook een Input-Outputanalyse de 
mogelijkheid om de indirecte CO

2
-uitstoot te berekenen (en dus het energieland van de netto import en van 

de consumptie). De Input-Outputmethode is hiervoor waarschijnlijk zelfs beter geschikt dan de NFA methode 
van GFN.

47 Bruers & Verbeeck 2010

48 Wanneer er een technologie verschijnt die ecologische winst mogelijk maakt, wordt die winst vaak 
tenietgedaan door een stijgende consumptie van bepaalde goederen. Bijvoorbeeld, een auto die minder 
brandstof per km verbruikt, zal door zijn eigenaar meer gebruikt worden (of hij zal een grotere auto kopen). 
Dat noemt men het reboundeffect. Om dit effect tegen te gaan, moet de technologische vooruitgang gepaard 
gaan met een gedragswijziging (technische efficiëntie en zuinig gedrag).

49 De Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social werd ingesteld 
door  President Sarkozy om een grondige beschouwing te houden over de adequaatheid van onze 
indicatoren voor onze ontwikkeling. De rapporten van die commissie kunnen gedownload worden: 
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr 
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