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Samenvatting
Biomassa is een veelzijdige grondstof, die als voedsel, constructiemateriaal, vezel, grondstof
voor chemische producten en als energiedrager kan worden ingezet. Tot een eeuw geleden,
vóór de vondst en de brede inzet van aardolie, werd voor deze toepassingen bijna alleen
biomassa ingezet. De goede beschikbaarheid van aardolie tegen lage kosten droeg bij aan een
snelle opkomst en ontwikkeling van de petrochemie. Om verschillende redenen zoekt de
samenleving nu opnieuw naar biomassa alternatieven voor fossiele en minerale grondstoffen –
in alle sectoren. Het is een grote uitdaging om de verschillende functies gelijktijdig naar behoren
te vervullen. De directe keuzes die de markt en de maatschappij hierin maken, zijn vooral
gebaseerd op economisch rendement en politieke besluiten.
Het doel van deze studie is het opstellen van een methodiek waarmee de “duurzame inzet” van
biomassa kan worden nagegaan, waarbij met duurzame inzet de optimalisatie van de
gerelateerde duurzaamheidsaspecten bedoeld wordt. Dit vereist dat de duurzaamheidsaspecten
van verscheidene en mogelijk zeer verschillende toepassingen in zeer verschillende sectoren
kunnen bepaald worden, gemeten of berekend en vervolgens kan vergeleken worden op basis
van meerdere aspecten.
Het is niet de bedoeling om te focussen op één specifieke toepassing of om de
duurzaamheidsaspecten van één toepassing of sector in kaart te brengen, maar om een
correcte vergelijking te maken voor het inzetten van een biomassastroom in verscheidene en
verschillende toepassingen of producten.
Het vernieuwende aspect van deze studie ligt daarin dat over de toepassingen heen wordt
gekeken. Heel wat bestaand onderzoekswerk en methodologieën focussen op één specifieke
toepassing. Dit is meteen ook het meest uitdagende aspect van de studie.
De voorgestelde methodiek bestaat er in het verschil in impact te bekijken tussen de functie
geproduceerd op basis van biomassa in vergelijking met zijn alternatief en dit voor elke
toepassing. Impact wordt hier gezien als impact op duurzaamheid. Duurzaamheid definiëren kan
niet eenduidig, een selectie van indicatoren werd in deze studie naar voor geschoven en voor
deze indicatoren werd getracht een kwantificeerbare verificator te berekenen.
Om de methodiek te toetsen aan zijn praktische haalbaarheid werd een case rond de inzet van
post-consumer hout uitgewerkt. Uit deze oefening komt duidelijk naar voor dat nog heel wat
indicatoren, en zeker de indicatoren die geen betrekking op milieu-aspecten, nog niet of moeilijk
kwantificeerbaar zijn.
Verder leert de uitgewerkte case ook dat de indicatoren voornamelijk bepaald en zelfs
gedomineerd worden door het vermeden alternatief dat beschouwd wordt. De impacts die
vermeden worden doordat de alternatieve grondstof niet meer verbruikt wordt zijn meestal groter
dan de impacts die veroorzaakt worden bij het gebruik van de biomassa grondstof (die nochtans
het onderwerp van het onderzoek uitmaakt). De voorgestelde aanpak staat of valt dus met een
goede, correcte en doordachte keuze van het vermeden alternatief.
De methodiek die in deze studie ontwikkeld werd, is een methodiek die nog moet en zal
evolueren en die nog een zekere dynamiek dient te volgen. Het is een eerste stap in de richting
naar het duurzaam gebruik van biomassa over alle toepassingen heen. Daarin schuilt de kracht
maar tegelijk ook de moeilijkheid van de methodiek. Huidige, bestaande methodieken focussen
vaak slechts op één toepassing (meestal energie). De voorliggende studie wil veel breder gaan
naar alle toepassingen van biomassa.
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De ontwikkelde methodiek kan (of moet) op 2 manieren periodiek te worden herbekeken worden
in de tijd. Een eerste aspect is na te gaan of de voorgestelde indicatoren nog in lijn zijn met de
prioriteiten van de overheid en welke keuzes er op het internationale niveau naar voor worden
geschoven. Een tweede niveau van opvolging/verfijning is het verder zoeken naar of opvolgen
van het concretiseren van de gedefinieerde indicatoren in kwantificeerbare verificatoren.
Het beleid kan bovenstaand studiewerk gebruiken om bepaalde indicatoren te gebruiken in haar
lastenboeken, of vragen naar rapportering of in beslissingsbomen gieten die gebruikt worden in
het biomassa beleid.
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1

Situering en doel van de studie

1.1

Situering
Biomassa is een veelzijdige grondstof, die als voedsel, constructiemateriaal, vezel, grondstof
voor chemische producten en als energiedrager kan worden ingezet. Tot een eeuw geleden,
vóór de vondst en de brede inzet van aardolie, werd voor deze toepassingen bijna alleen
biomassa ingezet. De goede beschikbaarheid van aardolie tegen lage kosten droeg bij aan een
snelle opkomst en ontwikkeling van de petrochemie. Om verschillende redenen zoekt de
samenleving nu opnieuw naar biomassa alternatieven voor fossiele en minerale grondstoffen –
in alle sectoren. Het is een grote uitdaging om de verschillende functies gelijktijdig naar behoren
te vervullen. De directe keuzes die de markt en de maatschappij hierin maken, zijn vooral
gebaseerd op economisch rendement en politieke besluiten.
De toepassingen en sectoren waar biomassa ingezet kan worden zijn zeer divers, elk met hun
eigen typische structuren en impact. Daarnaast zijn er ook substantiële verschillen tussen de
sectoren op gebied van milieudoelstellingen, overheidsbeleid en de mogelijkheden om op
andere manieren te verduurzamen. Omdat de hoeveelheid beschikbare duurzame biomassa
beperkt is, lijkt het dus verstandig om biomassa daar in te zetten waar een zo groot mogelijke
bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen wordt gerealiseerd.
De traditionele toepassingen op basis van biomassa zijn papier, voeding, bouwmaterialen. Deze
sectoren worden geconfronteerd met nieuwe sectoren op de biomassa markt en de daarbij
horende neveneffecten.
Energie is één van die nieuwe sectoren: Europa rekent op het inzetten van biomassa om bij te
dragen tot de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie. De vraag naar en interesse
voor biomassa is dan ook toegenomen gedurende de voorbije jaren. Gezien de vraag naar
biomassa sneller toeneemt dan het aanbod, komt parallel met deze verschuiving op de
grondstoffenmarkt meer en meer de vraag naar boven waar biomassa best kan ingezet worden
in de economie. Er zijn ook maatschappelijke zorgen over het toepassen van biomassa en de
mogelijke gevolgen voor o.a. voedselprijzen en biodiversiteit.
In recente jaren is in Europa de rol van biomassa in hernieuwbare energievoorziening sterk
gegroeid (elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen). De belangrijkste redenen hiervoor zijn
het besef van de eindigheid van fossiele energie, de wens om broeikasgasemissies te
verminderen (die sterk samenhangen met het gebruik van fossiele energie), en de wens om
minder afhankelijk te zijn van een beperkt aantal landen wat betreft grondstoffen (vooral met
betrekking tot aardolie).
Daarnaast zoekt ook de chemische sector naar opportuniteiten voor het inzetten van biomassa.
Momenteel maken zij al gebruik van beperkte hoeveelheden biomassa, maar onderzoek naar
een uitbreiding van de op biomassa gebaseerde processen is in ontwikkeling, deels ter
vervanging van de petroleum gebaseerde chemie.

1.2

Doel en reikwijdte
Het doel van deze studie is het opstellen van een methodiek waarmee de “duurzame inzet” van
biomassa kan worden nagegaan, waarbij met duurzame inzet de optimalisatie van de
gerelateerde duurzaamheidsaspecten bedoeld wordt. Dit vereist dat de duurzaamheidsaspecten
van verscheidene en mogelijk zeer verschillende toepassingen in zeer verschillende sectoren
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kunnen bepaald worden, gemeten of berekend en vervolgens kan vergeleken worden op basis
van meerdere aspecten.
Het is niet de bedoeling om te focussen op één specifieke toepassing of om de
duurzaamheidsaspecten van één toepassing of sector in kaart te brengen, maar om een
correcte vergelijking te maken voor het inzetten van een biomassastroom in verscheidene en
verschillende toepassingen of producten.
Het vernieuwende aspect van deze studie ligt daarin dat over de toepassingen heen wordt
gekeken. Heel wat bestaand onderzoekswerk en methodologieën focussen op één specifieke
toepassing. Dit is meteen ook het meest uitdagende aspect van de studie.
In deze studie wordt geen complete methodiek ontwikkeld, maar worden de grote lijnen en
randvoorwaarden voor de methodologie vastgelegd. Een methodologie baseert zich op
principes. Deze principes leggen het kader vast en zijn de fundamentele wet of waarheid die aan
de basis ligt van onze rationale of actie. Het zijn deze principes die moeten vertaald worden in
criteria waarop kan beoordeeld worden. Een criteria is echter daarom niet meetbaar. Daarvoor
dient een volgende vertaalslag gemaakt te worden naar indicatoren, dit zijn variabelen of
componenten die de status van een bepaald criterium kunnen bepalen. Een indicator moet een
eenduidige boodschap brengen. De laatste stap die dient gemaakt te worden is de omzetting
naar een verificator. Een verificator moet in staat zijn een specifieke actie te meten; de
kwalitatieve of kwantitatieve waarde van een verificator moet toelaten om resultaten te
vergelijken in vb. tijd.

Figuur 1: Voorbeeld van hoe de principes van duurzaamheid vertaald worden naar criteria, indicatoren en
verificatoren

Concreet voor deze studie wil dit zeggen dat we kijken naar het opzetten van een methodologie
voor de duurzame inzet van biomassa. De principes waarop duurzaamheid is gebaseerd zijn de
3 P’s (People, Planet, Profit), vrij vertaald een gebalanceerde inzet op vlak van sociale, milieu en
economische aspecten.
De vertaling van deze principes naar criteria, indicatoren en uiteindelijk meetbare verificatoren
vormen een heel groot stuk van deze studie. Zo zullen bijvoorbeeld een aantal relevante
indicatoren aangereikt worden om toepassingen te vergelijken, zonder dieper in te gaan op de
uitwerking of kwantificatie van de verificator. Voor sommige indicatoren zal reeds een
methodologie bestaan om kwantitatief of kwalitatief tot een verificator te komen; voor andere
indicatoren zal dit vermoedelijk nog niet het geval zijn.
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De studie is ook opgevat als een iteratief proces. We zijn gestart met de bepaling van een
methodologie, gevolgd door het maken van keuzes van criteria en indicatoren. De bepaling van
de verificatoren is gebeurd door een specifieke case zo concreet mogelijk uit te werken. Dit
heeft geleid tot nieuwe inzichten en aanpassingen van zowel de methodologie voor de
vergelijking van de toepassingen voor een biomassastroom, als van een aanpassing van de
indicatoren en verificatoren.
Dit verloop van de studie is in Figuur 2 grafisch weergegeven.

Figuur 2: Overzicht verloop van de studie

Het doel van deze studie is niet om de productie en het gebruik van biomassa te verduurzamen,
maar wel om de impact na te gaan van verschillende toepassingen van bestaande biomassa op
het principe van duurzame inzet van biomassa. Of deze toepassing vervolgens al dan niet een
nuttige of duurzame toepassing is, valt niet binnen de scope van het rapport en de voorgestelde
methodologie.
Hoewel de studie de economische aspecten van duurzaamheid mee in rekening tracht te
brengen, mag deze studie niet beschouwd worden als een kosten-baten analyse, maar wel als
een vergelijking van de impact op de gekozen indicatoren die het duurzaamheidprincipe
vertegenwoordigen.
De resultaten van deze studie kunnen wel gebruikt worden als basis voor een ecologische en
economische kosten-baten analyse om de kostenefficiëntie van beleidsmaatregelen na te gaan.
In deze studie wensen we een antwoord te geven op volgende vragen:
― Hoe kunnen verschillende toepassingen van eenzelfde grondstof met elkaar vergeleken
worden? Welke methodologie te volgen?
― Welke indicatoren kunnen gebruikt worden?
― Wat verstaan we juist onder die indicatoren, of hoe vullen we die indicatoren in?
Indicatoren voor het duurzaam gebruik van biomassa: evaluatiekader
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2

Duurzaamheidskader voor
biomassatoepassingen

2.1

Inleiding
De volgende paragrafen geven een overzicht van een aantal bestaande initiatieven en studies
die duurzaamheidscriteria naar voor schuiven, zowel voor algemene doeleinden als voor de
productie en het gebruik van biomassa en bio-energie in het bijzonder.

2.2

Algemeen overzicht duurzaamheidsprincipes (Global
Reporting Inititative)
De standaard definitie van duurzame ontwikkeling zoals ze in 1987 werd gegeven door de
Brundtland Commissie( 1987) luidt als volgt: “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien
in gevaar te brengen”. Het concept legt een duidelijke verbinding tussen economische groei,
milieuvraagstukken en sociale problematiek en wordt vaak schematisch voorgesteld door 3
overlappende cirkels die de 3 hoofddomeinen weerspiegelen (Figuur 1). Bij duurzame
ontwikkeling zijn ecologische, economische en sociale belangen met elkaar in evenwicht.

Figuur 3: Schematische voorstelling van de aspecten voor duurzame ontwikkeling, zoals voorgesteld door de
Brundtland commissie (Global Reporting Initiative)
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2.3

Richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG)
Duurzaamheidscriteria voor biomassa zijn enkel vervat in wetgeving voor biomassa die gebruikt
wordt voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa. De richtlijn Hernieuwbare Energie
(2009/28/EC) is in dit opzicht uniek aangezien het de eerste keer is dat duurzaamheidcriteria in
wetgeving wordt vastgelegd¹.
Europa heeft in zijn energiewetgeving gekozen om een aantal criteria op te nemen die reeds te
controleren zijn. Elke producent van biobrandstoffen moet verplicht volgende criteria kunnen
aantonen:
― 35% CO2 reductie t.o.v. fossiele brandstof;
― geen biomassa van biodivers land;
― geen biomasssa van geconverteerd land met hoge koolstofopslag;
― code goede landbouwpraktijken.
De Europese Commissie heeft voor andere criteria waar het of nog te onduidelijk is hoe ze te
controleren en te kwantificeren zijn, of waar het moeilijk is om dit door elke individuele producent
te laten bewijzen, de taak op zich genomen over deze criteria te rapporteren.
De Europese Commissie zal in 2012 voor de eerste keer rapporteren over:
― bodem, water en luchtverontreiniging;
― sociale duurzaamheid;
― voedselbeschikbaarheid aan betaalbare prijzen;
― landrechten;
― ILO conventies (arbeidsrecht);
― Protocol biosafety;
― Conventie handel in bedreigde soorten (fauna, flora in het wild).
Indien voor bepaalde criteria in de volgende jaren duidelijk is hoe deze correct te kwantificeren
en te controleren, dan heeft de Commissie de mogelijkheid om de bestaande 4 criteria uit te
breiden.
Biobrandstoffen en vloeibare biomassa die wordt gebruikt in het kader van de Richtlijn
Hernieuwbare Energie, dienen aan te tonen dat zij voldoen aan bovenstaande criteria. Dit kan
op 2 manieren: ze bewijzen dit aan de hand van één van de volgende door Europa
goedgekeurde vrijwillige systemen (goedgekeurd op 19 juli 2011):
1
ISCC (International Sustainability and Carbon Certification);
2
Bonsucro EU;
3
RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED);
4
RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED);
5
2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme);
6
RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance);
7
Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme).
Een andere manier om te voldoen aan de criteria, is het nationale schema te volgen. Voor
biobrandstoffen in België dient daarvoor het KB van 26 november 2011 te voldoen Koninklijk
Besluit houdende bepaling van productnormen biobrandstoffen. In deze productnorm wordt
verwezen naar de Europees ontwikkelde pr CEN- norm ( EN16214) die dient gevolgd te worden.

¹

Richtlijn hernieuwbare energie (2009/28/EG) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:nl:PDF
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Voor vloeibare biomassa heeft de VREG een aanpassing gedaan in het Energiebesluit met
name in art. 6.1.12/1, art. 6.1.16: §1,6°, §1,7°, §1/1-6 en bijlage XI).
Bijkomend buigt de Europese Commissie zich ook over de vraag of de duurzaamheidscriteria
voor biomassa dienen uitgebreid te worden naar andere energietoepassingen van biomassa.
Concreet wil dit zeggen of ze ook duurzaamheidscriteria moeten verplicht maken voor vaste en
gasvormige biomassa. Indien de EC dit zou willen wordt dadelijk ook de vraag gesteld of deze
criteria dezelfde moeten zijn dan voor de biobrandstoffen.
De communicatie van februari 2010 concludeert dat de Europese Commissie de lidstaten
uitnodigt om duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa in te voeren, maar niet
verplicht. Ze manen wel aan dat de criteria geen handelsbarrière mag vormen en geen
belemmering mag zijn voor de ontwikkeling van de bio-energiemarkt. De criteria dienen in lijn te
zijn met de Richtlijn Hernieuwbare Energie en waar mogelijk om de actie met een aantal
lidstaten samen te nemen. De Europese Commissie neemt zich in deze communicatie voor om
hierover opnieuw te communiceren tegen 31 december 2011. Dit is echter uitgesteld tot het late
voorjaar van 2012, gezien de moeilijkheid om tussen de verschillende departementen van
Europa tot een akkoord te komen en gezien de verschillende stromingen die leven bij de
lidstaten: de Scandinavische landen hebben vragen bij verplichting; daartegenover zijnGrootBrittannië, Nederland en België vragende partij voor bindende criteria.
OVAM wil echter de vraag nog breder kaderen en nadenken over duurzaamheidscriteria over
alle toepassingen heen. Daarvoor willen ze starten van de duurzaamheidscriteria voor biomassa
voor biobrandstoffen, en deze als startpunt en als kapstok gebruiken.

2.4

The Global Bioenergy Partnership (GBEP)
Dit initiatief is onstaan uit de G8 + 5 (Brazilië, China, India, Mexico en Zuid-Afrika). Deze landen
waren overeengekomen om "... promote the continued development and commercialisation of
renewable energy by: [...] d) launching a Global Bioenergy Partnership to support wider, cost
effective, biomass and biofuels deployment, particularly in developing countries where biomass
use is prevalent".
Na een consultative process tussen de ontwikkelde en ontwikkelingslanden, international
agentschappen en de privé-sector, werd ere en ‘white paper’ opgesteld om het partnerschap in
geode banan te leiden. Op 11 mei 2006 werd het GBEP officieel gelanceerd.
Doel van dit initiatief wordt elk jaar verder bekeken en verfijnd. In 2009 werd gesteld om een
gemeenschappelijk raamwerk voor broeikasgasberekeningen voor biobrandstoffen te
ontwikkelen, in 2010 werd meer de nadruk gelegd op het faciliteren van vrijwillige systemen, in
2011 gaat op dit laatste verder.
Het secretariaat wordt door de FAO onderhouden.
In 2011 heeft het initiatief het rapport gelanceerd: ‘The Global Bioenergy Partnership
Sustainability Indicators for Bioenergy’. In dit rapport schuiven zijn 24 indicatoren naar voor als
belangrijk zijnde voor de duurzaamheid van bio-energie. De lijst wordt hieronder gegeven per
zuil (milieu, sociaal en economisch).
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Figuur 4: LIjst met 24 indicatoren opgesteld door het GBEP

2.5

Toetsingkader voor duurzame biomassa (Commissie
Cramer, 2006)
In de eerste commissie (Commissie Cramer) in Nederland die zich gebogen heeft over een
toetsingskader voor duurzame biomassa, komen 6 thema’s aan bod¹: ²
― broeikasgasemissies:
–
Gerekend over de hele keten, moet het gebruik van biomassa netto minder emissie
van broeikasgassen opleveren dan gemiddeld bij fossiele brandstof.
–
De aanleg van nieuw areaal voor de aanplant van biomassa voor energie mag op
langere termijn niet leiden tot het vrijkomen van grote hoeveelheden koolstof die daar
waren opgeslagen (in bodem of vegetatie).
¹
²

http://www.agentschapnl.nl/content/toetsingskader-voor-duurzame-biomassa
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/biomassa_duurzaam_presentatie.p
df
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―

―

―

―
―

concurrentie met voedsel of andere lokale toepassingen:
–
De productie van biomassa voor energie mag de voedselvoorziening en andere lokale
toepassingen (zoals voor medicijnen of bouwmaterialen) niet in gevaar brengen.
biodiversiteit:
–
Biomassaproductie zal geen beschermde of kwetsbare biodiversiteit mogen aantasten
en zal waar mogelijk de biodiversiteit versterken.
milieu: bij de productie en verwerking van biomassa
–
blijven de bodem en de bodemkwaliteit behouden of worden ze verbeterd;
–
worden grond- en oppervlaktewater niet uitgeput en wordt de waterkwaliteit
gehandhaafd of verbeterd;
–
wordt de luchtkwaliteit gehandhaafd of verbeterd.
welvaart:
–
de productie van biomassa moet bijdragen aan de lokale welvaart.
welzijn:
–
De productie van biomassa moet bijdragen aan het welzijn van de werknemers en de
lokale bevolking.

Reststromen die een verwaarloosbare economische waarde (< 10%) vertegenwoordigen van
het hoofdproduct (bijvoorbeeld landbouw- of bosbouwproducten) én geen andere nuttige
toepassingen kennen:
― beperkt aantal criteria en indicatoren;
― positieve broeikasgasbalans;
― en voorkomen van nadelige effecten op de bodemkwaliteit.
De opvolger van de Commissie Cramer is de Commissie Corbey, ook wel de Commissie
Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (CDB) genoemd. Op hun website¹ wordt hun opdracht
als volgt beschreven:
Op 29 juni 2009 is de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie
Corbey) ingesteld in Nederland met als belangrijkste taken de regering gevraagd en
ongevraagd te adviseren over duurzaamheid bij de productie en gebruik van biomassa
en het bieden van een forum voor maatschappelijke discussie. Uitgangspunt is de
noodzaak het volume aan duurzame biobrandstoffen te vergroten. Achtergrond is de
Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED, Renewable Energy Directive) die de
lidstaten verplicht tot 20% hernieuwbare energie (gemiddeld over de lidstaten) en 10%
hernieuwbare transportbrandstoffen in 2020. De Commissie Corbey bouwt voort op het
werk van de Commissie Cramer (Commissie Duurzame Productie van Biomassa), die
duurzaamheidscriteria heeft opgesteld voor de productie van biomassa. De Cramercriteria zijn gedeeltelijk overgenomen in de RED, maar de harde duurzaamheidscriteria
uit de richtlijn beperken zich tot biodiversiteit en CO2-efficiëntie.
In het Instellingsbesluit van de Commissie Corbey is opgenomen dat in de eerste plaats advies
zal worden uitgebracht over:
― het verwezenlijken van de 10% doelstelling uit de RED, waarbij in ieder geval wordt
ingegaan op:
–
mogelijkheden voor het bespoedigen van import van duurzame biomassa;
–
mogelijkheden voor het verwezenlijken van een hogere doelstelling dan 10%;
–
mogelijke instrumenten.
― duurzaamheidsvraagstukken in het kader van de verdere ontwikkeling van het Europese
beleid, waaronder:
–
transparantie over herkomst biobrandstoffen;
–
indirecte effecten;
¹

http://www.corbey.nl
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duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa.
duurzaamheidsvraagstukken die samenhangen met het concretiseren en implementeren
van duurzaamheidscriteria.
–

―

Het gebruik van biomassa en biobrandstoffen roept grote maatschappelijke vragen op en is
tegelijkertijd een terrein dat in beweging is. De Commissie Corbey is daarom gevraagd een
forum te bieden voor maatschappelijke discussie.
Het is de ambitie van de Commissie Corbey om adviezen te produceren van hoge kwaliteit die in
principe zo overgenomen kunnen worden door de Nederlandse regering. Om dit te kunnen
realiseren moet de Commissie Corbey intensief voeling houden met de Europese Commissie
(en enkele andere lidstaten, met name Duitsland en het VK). Uiteraard zullen er binnen de
Commissie Corbey verschillende meningen bestaan, waarbij de verwachtingen ten aanzien van
biomassa een rol spelen. Het beheersen van de potentieel negatieve gevolgen van stimulering
van gebruik van biomassa is van belang. Maar daarnaast wil de Commissie graag in elk advies
ook de kansen voor bijvoorbeeld innovatie, verduurzaming, armoedebestrijding of
werkgelegenheid meewegen. Als laatste wil de Commissie zich beraden op een bredere
toepassing van duurzaamheidscriteria, bijvoorbeeld in de voedselsector en de energiesector. De
missie van de Commissie Corbey is als volgt:
“De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) is zich bewust van
mogelijk negatieve effecten van het stimuleren van grootschalig gebruik van biomassa voor
energiedoeleinden en materialen. Ze spant zich in en doet voorstellen om deze ongewenste
effecten te voorkomen en bepleit praktische en controleerbare uitvoeringsmaatregelen. De
Commissie Corbey realiseert zich daarbij dat de inzet van biomassa ook kansen biedt. De
Commissie Corbey zoekt actief naar mogelijkheden om kansen te benutten voor verduurzaming
van landbouw en energiesector, innovatie, kennisontwikkeling, werkgelegenheid in Nederland en
daarbuiten.”
De Commissie Corbey onderhoudt contact met beleidsmakers in Nederland, in Brussel,
Duitsland, het VK en wellicht andere EU-landen. Daarnaast zal de Commissie zich zoveel
mogelijk op de hoogte stellen van ontwikkelingen en beleidsvoorkeuren in de VS, maar zeker
ook in Brazilië, Maleisië, Indonesië en andere relevante (ontwikkelings-)landen.
Het werkterrein van de Commissie Corbey betreft in eerste instantie het gebruik van biomassa
voor de energiesector (transport en elektriciteit) en de chemie. Dat betekent dat de Commissie
zowel adviseert over de duurzaamheid en inzet van biomassa voor transportdoeleinden als over
de duurzaamheid en inzet van biomassa voor productie van elektriciteit of warmte. Daarnaast
erkent de Commissie de noodzaak om op termijn te komen tot duurzaamheidscriteria voor de
hele energiesector (incl. fossiele brandstoffen) en ook voor de voedselsector. De Commissie zal
hier in het tweede jaar nader op ingaan.

2.6

Norm voor duurzame biomassa NTA8080
Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA)¹ beschrijft eisen voor duurzame biomassa ten
behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof). Onder
biomassa worden zowel vaste, vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan. Deze NTA is
bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die duurzaam biomassa willen produceren,
verwerken, verhandelen of inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof.

¹

http://www.duurzame-biomassa.org/publicaties/3938
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2.7

Overzicht duurzaamheidssystemen (van Dam, 2010): 67
systemen (wereldwijd)
In een artikel van Van Dam et. Al (2010)¹², worden 67 verschillende duurzaamheidssystemen
onder de loep genomen. Van Dam et a. deelt dit in in verschillende categoriëen:
― biomassa voor energie (breed): bv NTA8080, ISO, UNEP, …
― biomassa voor elektriciteit: bv Laborelec, GGL, Drax, GSL, Green-E, OK Power, …
― biofuels: bv RSB, RTFO, US, EC, ISCC, …
― commodities / agricultural products / crops: bv RSPO (palm oil), RTRS (soy), BSI
(sugarcane), CCCC (coffee), Leaf assurance scheme, Global GAP,…
― organic agriculture: bv. bio-organic farming (EC), IFOAM, Naturland, …
― forestry: bv FSC, PEFC, MCPFE, ATFS, SFI, PAFC, FFCS, Rainforest Alliance;
― social conditions: bv FLO (Fairtrade labeling), SAI, ETI Base code.

2.8

Ecopyramide
Het principe van de Ecopyramide (Figuur 2) luidt als volgt:³
Aan de top bevinden zich de producten met het kleinste volume, maar de hoogste waarde,
meeste exergie en minste milieu-impact. Naar beneden toe daalt de exergie en waarde van de
producten. Voedsel voor mens en dier hoort om ethische redenen bovenin. Materialen en
natuurlijke polymeren moeten worden gewonnen voordat biomassa wordt vergist of vergast voor
chemie en brandstoffen. Pas op het einde moet de (rest)biomassa worden omgezet in
‘duurzame’ energie.
― ketens optimaliseren: voor biomassa is dat grondbewerking, zaaien, oogsten,
transporteren, bewerken, verwerken, gebruiken en recycleren;
― materialen onttrekken;
― grondstoffen raffineren: het vergisten of vergassen van vezels en stengels om chemische
grondstoffen te maken voor bijvoorbeeld kunststoffen en transportbrandstoffen;
― energie opwekken: energie wordt opgewekt tijdens deze processen (ketenintegratie) dan
wel nadat deze processen hebben plaatsgevonden. De omzetting in elektriciteit moet bij
voorkeur decentraal plaatsvinden, zodat de vrijkomende warmte en andere producten,
zoals water en CO2, lokaal benut kunnen worden;
― mineralen hergebruiken: het sluiten van de kringloop door de mineralen te recycleren, zodat
nieuwe biomassa kan groeien en de toekomstige levering gewaarborgd is.

¹
²
³

van Dam, J, Junginger, M, Faaij, APC. (2010) From the global efforts on certification of
bioenergy towards an integrated approach based on sustainable land use planning.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14 (9) (2010) 2445-2472
http://www.bioenergytrade.org/downloads/overviewcertificationsystemsfinalapril2010.pdf
De ecopyramide : biomassa beter benutten (2008) Derksen, J.T.P.; Seventer, E. van; Braber,
K.J.; Liere, K.J. van; Kasteren, J.H. van; Wilt, J.G. de
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Figuur 5: Principe van de Ecopyramide

2.9

International Energy Agency (IEA) Bioenergy Task 42
In “Task 42: Biorefineries: co-production of fuels, chemicals, power and materials from biomass”
worden volgende doelstellingen naar voor geschoven:
― biorefinery definition;
― biorefinery classification system;
― country reports;
― ‘sustainable: maximising economics, - social aspects, minimising environmental impacts;
― fossil fuel replacement, closed cycles.
De concrete invulling van deze doelstellingen wordt als volgt omschreven:
The main national focus to meet these goals will be on the implementation of advanced (2nd
and 3rd generation) biofuel production facilities, viz. sustainable production facilities that i) do not
compete with food/feed concerning their raw material use (a.o. lignocellulosic biomass) and ii)
have a large overall greenhouse gas emission reduction potential over the full biomass-toproducts chain. These plants likely will be some kind of biorefinery facilities, co-producing
added-value bio-based products with the biofuels for transport (a.o. by upgrading process
residues), to maximise overall process economics and to minimise the environmental impact.
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Focuspunten zijn:
― main driver for the establishment of biorefineries is sustainability;
― competition for food and biomass resources;
― impact on water use and quality;
― changes in land-use;
― soil carbon and fertility;
― net balance of greenhouse gases;
― impact on biodiversity;
― potential toxicological risks;
― energy efficiency;
― biorefineries which will come into operation within the next years are expected to focus on
the production of transportation biofuels;
― people: rural development and employment; biobased economy;
― planet: relatively low carbon costs;
― profit: decreasing production costs;
― maximising total value derived from the biomass feedstock.

2.10 Eco-efficiëntiescan OVAM
De E2-scan is een evaluatietool op niveau van een individueel bedrijf, die een overzicht geeft
van de kansgebieden voor het bedrijf om meer waarde te creëren met minder milieu-impact via
5 modules:
1
het milieuvriendelijker maken van productieprocessen;
2
het valoriseren van afvalstoffen;
3
een milieuvriendelijker ontwerp;
4
het sturen van de marktvraag in een milieuvriendelijkere richting;
5
managementaspecten van een eco-efficiënte bedrijfsvoering.
Elke module omvat een aantal aspecten, met elk een vragenlijst en daaraan gekoppelde
puntensystematiek. Na verwerking van de antwoorden worden potentiële
verbetermaatregelen/kansgebieden voorgesteld.
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Processen (PS)

Producten (PT)

Afvalvalorisatie
(AV)

PS01 Afvalpreventie PT01 Grondstofver AV01 Optimalisatie
vanging
productafdanking

Markt en keten
(MK)

Management (MT)

MK01 Optimalisatie
Total Costs en Total
Value

MT01 E2 in mana
gementvisie en
bedrijfsleiding

PS02 Luchtemissies PT02 Materiaalbe
sparing

AV02 Optimalisatie MK02 Ketensamen MT02 Aanstelling
afvalscheiding en
werking
E2- verantwoordelij
extern hergebruik en
ke
recyclage

PS03 Water en af
valwater

PT03 Verbetering
procesefficiëntie

AV03
Samenwerking op
bedrijventerrein

PS04 Energie

MK03 Kansen en
risico-analyse
bestaande klanten

MT03 E2-activitei
tenplan

PT04 Optimalisatie
distributie

MK04
Kansenanalyse
potentiële nieuwe
klanten

MT04 Meten, regi
streren en monito
ring van E2 presta
ties

PS 05 Geluidshinder PT05 Optimalisatie
productgebruik

MK05 Product –
dienstcombinatie

MT05 Opleiding en
instructies

PS06 Geurhinder

MK06 Groene
marketing

MT06 Interne
communicatie

PT06 Optimalisatie
levensduur

PS07 Verpakkingen PT07 Optimalisatie
productafdanking

MT07 Externe
communicatie

PS08 Transport

MT08 Integratie van
E2 in onderzoek en
ontwikkeling

PT08 Optimalisatie
functievervulling

MT09 Groen
aankopen
MT10
Gecertificeerde
systematische
milieuzorg
Tabel 1: Overzicht van de vragenlijsten die gebruikt worden in de ecoefficiëntiescan

2.11 Hoe bio-based is de Vlaamse economie ?
Deze studie¹ bevat vooral een schets van de Vlaamse situatie rond biobased bedrijven, ook met
cijfers rond werkgelegenheid en economische impact. Op andere duurzaamheidsaspecten
wordt slechts beperkt ingegaan.

2.12 Veerkracht
“Resilience is the capacity of a system to continually change and adapt yet remain within critical
thresholds.“
Veerkracht betekent in de natuurkunde het vermogen om de oorspronkelijke vorm weer in te
nemen nadat er een verstoring is opgetreden (indrukking, uitrekking). In ecologische termen
wordt veerkracht omschreven als het vermogen van een ecosysteem om shocks te absorberen
(zoals brand bijvoorbeeld) en snel te herstellen. Aangezien onze maatschappij afhankelijk is van
en wordt beïnvloed door zijn natuurlijke omgeving, is voor ons de veerkracht van het sociaal¹

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/2010%2008%2019%20Eindverslag
%20biobased%20economie.pdf
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ecologisch systeem (SES) van belang. Dit is het geheel van mensen en natuur. Veerkracht van
een SES wordt omschreven als: (1) de hoeveelheid verstoring een systeem kan absorberen; (2)
de mate waarin het systeem in staat is zichzelf te organiseren; (3) de mate waarin het systeem
het vermogen tot aanpassing (adaptatie) door middel van ‘leren’ kan verhogen (Folke 2006). Het
raamwerk van veerkracht geeft een ‘manier van denken’ weer over SES: denken in termen van
stabiliteitsdomeinen met drempels en tipping points, aanpassingsvermogen en panarchie
(Gunderson et al. 2006). Veerkracht is een belangrijk concept in domeinen van
risicomanagement (UNISDR 2005) omdat veerkrachtige systemen kunnen omgaan met
verstoring zonder dat dit to catastrofale gevolgen leidt (Scheffer et al. 2001). Fundamentele
vereisten voor veerkracht zijn diversiteit, abundantie en aanpassingsvermogen.
Enkele indicatoren die in een veerkrachtanalyse gebruikt worden:
― % gezonde en evenwichtige ecosystemen;
― % voedsel locaal gecultiveerd;
― % van bedrijven waarvan het kapitaal lokale eigendom is;
― afstand werk- en woonplaats voor inwoners van de stad;
― afstand werk- en woonplaats voor pendelaars;
― % van de energie lokaal geproduceerd;
― kwantiteit van de bouwmaterialen gerecycleerd;
― % essentiële goederen lokaal geproduceerd;
― % composteerbaar afval dat werkelijk wordt gecomposteerd.
Een meer uitgebreide beschrijving van het principe van veerkracht, is te vinden in Bijlage D.

2.13 Cradle-to-cradle
Volgende criteria worden voorop gesteld door McDonough en Braungart als basis voor de
Cradle-to-Cradle benadering van duurzaam productontwerp¹:
1
Material identification
Every single ingredient within a product needs to be identified and checked for its quality
with respect to human and environmental health. With this knowledge it can be assured
that no materials present in the product are damaging to human health or the environment.
Rather than eliminating substances, it is the aim to come to a list of positive ingredients.
2
Material reutilization
How can the ingredients or the product made fit for reuse after end-of-first-use. In such a
way, material cycles are made continuous.
3
Sun as energy
How to use sun as prime energy source, or in a more broad perspective, how can
renewable energy be used during production.
4
Water
A responsible attitude towards water usage needs to be shown. How to minimise water use
and how to close the water cycles.
5
Social responsibility
A commitment to social principles, i.e. matching social conditions on the work floor and in
the supply chain.

2.14 Europese kaderrichtlijn afval 2008/98/EG
De kaderrichtlijn afval stelt een hiërarchie voorop over hoe om te gaan met afvalstoffen.
Daarnaast wordt het verschil gedefinieerd tussen bijproduct en afvalstof.
¹

McDonough W., Braungart M. (2002) Cradle tot cradle. Remaking the way we make things.
North Point Press
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Artikel 4
Afvalhiërarchie
1
Bij het opstellen van wetgeving en beleidsinitiatieven voor de preventie en het beheer van
afvalstoffen wordt als prioriteitsvolgorde de volgende afvalhiërarchie gehanteerd:
a) preventie;
b) voorbereiding voor hergebruik;
c) recycling;
d) andere nuttige toepassing, bv. energieterugwinning;
e) verwijdering.
2
Bij het toepassen van de in lid 1 bedoelde afvalhiërarchie nemen de lidstaten maatregelen
om de opties te stimuleren die over het geheel genomen het beste milieuresultaat
opleveren. Dit kan betekenen dat voor bepaalde specifieke afvalstromen van de hiërarchie
moet worden afgeweken indien dit op grond van het levenscyclusdenken met betrekking tot
de algemene effecten van het produceren en beheren van dergelijke afvalstoffen
gerechtvaardigd is. […]
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Artikel 5
Bijproducten
1
Een stof die of een voorwerp dat het resultaat is van een productieproces dat niet in de
eerste plaats bedoeld is voor de productie van die stof of dat voorwerp, kan alleen als een
bijproduct en niet als een afvalstof in de zin van artikel 3, punt 1), worden aangemerkt,
indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a) het is zeker dat de stof of het voorwerp zal worden gebruikt;
b) de stof of het voorwerp kan onmiddellijk worden gebruikt zonder verdere andere
behandeling dan die welke bij de normale productie gangbaar is;
c) de stof of het voorwerp wordt geproduceerd als een integraal onderdeel van een
productieproces;
d) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de stof of het voorwerp voldoet aan alle
voorschriften inzake producten, milieu en gezondheidsbescherming voor het specifieke
gebruik en zal niet leiden tot over het geheel genomen ongunstige effecten op het milieu of
de menselijke gezondheid.
2
Uitgaande van de in lid 1 gestelde voorwaarden kunnen maatregelen worden vastgesteld
om te bepalen volgens welke criteria een specifieke stof of een specifiek voorwerp kan
worden aangemerkt als bijproduct en niet als afvalstof […]
Artikel 6
Einde-afvalfase
1
Sommige specifieke afvalstoffen zijn niet langer afvalstoffen in de zin van artikel 3, punt 1),
wanneer zij een behandeling voor nuttige toepassing, waaronder een
recyclingsbehandeling, hebben ondergaan en voldoen aan specifieke criteria die opgesteld
moeten worden onder de volgende voorwaarden:
a) de stof of het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen;
b) er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp;
c) de stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke
doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen;
d) het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen ongunstige
effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid.
De criteria omvatten, indien nodig, grenswaarden voor verontreinigende stoffen, en houden
rekening met eventuele nadelige milieugevolgen van de stof of het voorwerp.
2
[…] Specifieke criteria voor de „einde-afvalfase” moeten onder meer tenminste worden
overwogen voor granulaten, papier, glas, metaal, banden en textiel.
3
Afvalstoffen die, onder de in de leden 1 en 2 gestelde voorwaarden en specifieke criteria
niet langer als afvalstoffen gelden, gelden ook niet langer als afvalstoffen voor het halen
van de in de Richtlijnen 94/62/EG, 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2006/66/EG […].
4
Indien er geen […] criteria bestaan, kunnen de lidstaten, […], per geval beslissen of een
bepaalde afvalstof niet langer een afvalstof is. […]
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2.15 Ontwerpnormen duurzame bouwprodukten (CEN/TC
350 – FprEN 15804)
Deze Europese standaardnorm¹ stelt regels op het opstellen van EPDs (Environmental Product
Declaration) voor bouwprodukten, -processen en –diensten, op een geharmonsieerde manier.
Het doel van een EPD is om accurate, verifieerbare en niet-misleidende milieuinformatie over
produkten en hun toepassingen te communiceren. De juiste manier van communicatie wordt
beschreven in een bijkomende norm (NBN E350 – FprEN15942), wat betreft business-tobusiness communicatie.
Voor de beoordeling van de milieuimpacts worden de LCA impactcategorieën gebruikt, gebruik
makende van de European Reference Life Cycle Database (ELCD) en de CML-methode
(Tabel 2).
Daarnaast worden enkele parameters opgenomen de het verbruik van hernieuwbare en niethernieuwbare grondstoffen, energie en water beschrijven, gebaseerd op LCI-data (Tabel 3).
Ook worden data over de resulterende afvalfracties en andere outputstromen meegenomen
(Tabel 4).
Impact Category

Parameter

Parameter unit
expressed per
functional/
declared unit

Global Warming

Global warming potential, GWP

kg CO2 equiv

Ozone Depletion

Depletion potential of the stratospheric ozone layer, kg CFC 11 equiv
ODP

Acidification for soil
and water

Acidification potential of soil and water, AP

kg SO2 equiv

Eutrophication

Eutrophication potential, EP

kg (PO4) 3 equiv

Photochemical ozone
creation

Formation potential of tropospheric ozone, POCP

kg Ethene equiv

Depletion of abiotic
resources-elements

Abiotic depletion potential (ADP-elements) for non
fossil resources a

Kg Sb equiv

Depletion of abiotic
resources-fossil fuels

Abiotic depletion potential (ADP-fossil fuels) for
fossil resources a

MJ, net calorific
value

a

The abiotic depletion is calculated and declared in two different indicators:
–
ADP-elements: include all non renewable, abiotic material resources (i.e. Excepting
fossil resources);
–
ADP-fossil fuels include all fossil resources.

Tabel 2: Parameters die milieu-impacts beschrijven

¹

CEN/TC 350. Sustainability of construction works – Environmental product declarations –
Core rules for the product category of construction products. (draft – version January 2010)
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Parameter

Parameter unit expressed per
functional/declared unit

Use of renewable primary energy excluding renewable
primary energy resources used as raw materials

MJ, net calorific value

Use of renewable primary energy resources used as raw
materials

MJ, net calorific value

Total use of renewable primary energy resources (primary
energy and primary energy resources used as raw materials)

MJ, net calorific value

Use of non renewable primary energy excluding non
renewable primary energy resources used as raw materials

MJ, net calorific value

Use of non renewable primary energy resources used as raw
materials

MJ, net calorific value

Total use of non renewable primary energy resources
(primary energy and primary energy resources used as raw
materials)

MJ, net calorific value

Use of secondary material

kg

Use of renewable secondary fuels

MJ, net calorific value

Use of non renewable secondary fuels

MJ, net calorific value

Use of net fresh water

m3

Tabel 3: Parameters die grondstoffenverbruik beschrijven

Parameter

Parameter unit expressed per
functional/decalared unit

Hazardous waste disposed

kg

Non hazardous waste disposed

kg

Radioactive waste disposed

kg

Components for re-use

kg

Materials for recycling

kg

Materials for energy recovery

kg

Exported energy

MJ per energy carrier

Tabel 4: Andere milieuinformatie

Afhankelijk van het type EPD dat wordt opgesteld, behelst de analyse enkel de productieroute
(‘cradle-to-gate’), de productie plus enkele bijkomende levencyclusstadia (inbouw in gebouw,
gebruik van het gebrouw) (‘cradle-to-gate with options’) of de hele levenscyclus tot de afbraak,
recyclage en storten van afval (‘cradle-to-grave’).
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2.16 Criteria van de ‘Initiative Wood Pellets Buyers:
Sustainability criteria for solid biomass in large scale
power plants
Een aantal grote elektriciteitsproducenten In Europa die houtpellets gebruiken als brandstof in
hun elektriciteitscentrale hadden zelf al een begin gemaakt met duurzaamheidscriteria voor hun
eigen pellets, zij hebben zich nu samen verenigd in het ‘Initiative wood pellets buyers’. In dit
initiatief zitten Drax, GDF-Suez, Dong, RWE-Essent en EON.
Deze groep schuift een aantal duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa naar voor gebaseerd
op hun individuele systemen en op andere systemen. Een overzicht wordt gegeven in Tabel 5.
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Initiative wood pellets Buyers – sustainability principles
RED

NL Cramer

NTA8080

DRAX

Belgium

IWPB

WILL

Minimal
GHG
balance

GHG
balance

Principle 1:
GHG
balance

GHG
balance

GHG
balance

Principle 1:
GHG
balance

WILL

Do not touch
high carbon
stocks

Principle 2:
carbon
reservoirs in
vegetation
and in the
soil

No net
release of
carbon from
vegetation
and soil

WILL

No use of
Biodiversity
raw material
from land
with high
biodiversity
value

Principle 4: Not
protection of adversely
biodiversity affect on
biodiversity

AIM TO

Environment Principle 5:
soil quality is
maintained
or improved

AIM TO

Principle 6:
water not
exhausted
and water
quality
maintained
or improved

AIM TO

Principle 7:
air quality is
maintained
or improved

Principle 2:
carbon
stocks in
vegetation
and in the
soil
Principle 3:
protection of
biodiversity

Deploy good
practice to
protect
and/or
improve soil,
water (both
ground and
surface) and
air quality

Principle 4:
soil quality is
maintained
or improved
Principle 5:
Water not
exhausted
and water
quality
maintained
or improved
Principle 6:
Air quality is
maintained
or improved

AIM TO

No
competition

Principle 3:
presence
food and
local
biomass
applicatins

Not
endanger
food supply

AIM TO

Social well
being

Priciple 8:
Production
of biomass
contributes
to local
prosperity

Local
prosperity in
the area of
supply chain
managemnt
and biomass
production

AIM TO

Economic
prosperity

Principle 9:
welfair of the
employees
and the local
population

Social well
being of
employees
and local
population

No
competition
with Belgian
wood
industry

Principle 7:
preserve
food and
local
biomass
applications
from unfair
competition
Principle 8:
Socioeconomics
local welfair,
respect of
rights, work
conditions

Tabel 5: Initiative wood pellets buyers Sustainability critieria for solid biomass in large scale power plants
(Bron: Presentatie Yves Rijckmans, 16 maart 2011)
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In deze tabel geeft het initiatief aan dat ze aan de eerste 3 criteria nu al willen voldoen en op
termijn aan de volgende 5 (kolom links ‘will’, ‘aim to’). Het initiatief is opgestart in april 2011 en
tegen eind 2011 is voorzien dat hierond meer duidelijkheid komt hoe ze het zullen aanpakken en
zal hierrond breder gecommuniceerd worden o.a. via website.

2.17 Vergelijkingsmethodiek voor verschillende
toepassingen van biomassa (Ecofys, 2009)
De aanleiding voor het laten uitvoeren in Nederland van de Ecofys-studie¹ was de volgende:
‘Biomassa wordt wereldwijd steeds meer toegepast als vervanger voor fossiele grondstoffen.
Biomassa als grondstof kent ook andere traditionele toepassingen zoals voedsel, veevoeder,
materialen zoals kleding, papier en bouwmaterialen. Daarnaast kan de toepassing van
biomassa negatieve (en positieve) effecten hebben op andere People, Planet, Profit elementen
zoals ondermeer geformuleerd in de “Cramer Criteria’. Het is daarom van belang om bij de route
naar een meer duurzame, waaronder ook “biobased” economie de toepassing van biomassa op
een evenwichtige manier te stimuleren.
De toepassing van biomassa vervult bepaalde politiek gestelde doelen, en daarom subsidieren
overheden deze toepassingen. Niet gesubsidieerde toepassingen krijgen minder kans zich te
ontwikkelen. Deze politieke doelen verschillen van land tot land tengevolge van andere drijfveren
en belangengroepen, hetgeen resulteert in een andere aanpak.Vanuit sommige delen van het
bedrijfsleven wordt dit ervaren als het ontbreken van een Level Playing Field dat nodig is voor
een evenwichtige en duurzame toepassing van biomassa. Het gaat om evenwicht qua afweging
tussen alternatieven, alsook de toepassing voor voedsel, veevoeder, chemie en energie.
Vanwege het jonge karakter van de toepassingen van biomassa schiet de discussie hierover nu
nog alle kanten op waardoor er een bos aan regels ontstaat die moeilijk met elkaar tot
afstemming kunnen worden gebracht.
Zowel vanuit het Platform Groene Grondstoffen als de Innovatieagenda van de overheid is dit
probleem van het ontbreken van een level playing field gesignaleerd en daarom is er een project
gestart om dit aan te pakken. In fase 1 hebben we ons als doel gesteld een
vergelijkingsmethodiek te ontwikkelen welke enigszins robuust is voor veranderingen en ook
vergelijkingen kan maken tussen verschillende sectoren van toepassingen van biomassa.
Ecofys heeft in opdracht van het Platform Groene grondstoffen en in afstemming met een
klankbordgroep samengesteld uit een brede verzameling van stakeholders deze methodiek
opgesteld. Afhankelijk van de doelstellingen van overheden of andere gebruikers van de
methodiek kan gekozen worden andere parameters mee te nemen in de methodiek en om deze
verschillende gewichten mee te geven. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de
systeemgrenzen waarbinnen een vergelijking wordt gemaakt. Met de uitkomst kunnen
overheden meer of minder sturing aan ontwikkelingen geven terwijl de markt vanzelfsprekend
ook een belangrijke sturingskracht houdt vanuit meestal economische grondslagen.
Met deze methodiek willen we in een tweede fase de methodiek toetsen, door aan de hand van
concrete voorbeelden de methodiek verder uit te werken en de resultaten te toetsen aan
praktische situaties. Daarbij zal ook getracht worden te komen tot een kwantitatieve vergelijking
in een rekenmethodiek.
Als vervolg kan dan tenslotte in een derde fase gekomen worden tot beleid aanbevelingen voor
de overheid waarbij bedacht moet worden dat gemaakte keuzes vooralsnog zullen moeten
worden nagekomen. Op dat moment zal ook worden nagegaan op welke punten directe actie en
op welke punten een meer lange termijn benadering nagestreefd dient te worden.’
¹

http://www.energietransitie.nl/publicaties/brede-inzet-biomassa-vergelijkingsmethodiek-voorverschillende-toepassingen
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Het doel van deze studie was het opstellen van een aanzet tot een methodiek waarmee de
“optimale inzet” van biomassa kan worden bepaald. In deze studie werd dus geen complete
methodiek ontwikkeld, maar werden de grote lijnen en randvoorwaarden voor de methodiek
vastgelegd. Het gebruik van de methodiek en eventuele conclusies ten aanzien van mogelijke
stimulering van sectoren was geen onderdeel van deze aanzet. Het was voor de Nederlandse
overheid dat expliciet omgaat met zorgpunten die bestaan of zullen ontstaan, van belang de
mogelijke manier van toepassen van de uiteindelijke methodiek te verkennen. Bij het
ontwikkelen van de methodiek werd rekening gehouden met de zorgpunten die door de
belanghebbenden werden geuit. De vergelijkingsmethodiek werd flexibel opgezet, zodat de
uiteindelijke methodiek continu rekening kan houden met veranderende maatschappelijke
inzichten met betrekking tot duurzaamheid. Het bepalen van de “optimale inzet” van biomassa
vereist dat de prestaties van verschillende toepassingen bepaald kunnen worden, gemeten of
berekend en vervolgens kunnen vergelijken.
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Dit wordt in drie hoofdstappen gedaan zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 6: Schematische voorstelling van de gevolgde methodiek door Ecofys (2009)

De methodiek wordt hieronder beschreven:
Stap 1: Eerst worden de prestaties bepaald van een biomassatoepassing op verschillende
effecten. In de uiteindelijke methodiek kunnen vele verschillende soorten prestaties tegelijkertijd
meegenomen worden. Voor sommige prestaties wordt het effect (getal) berekend, bijvoorbeeld
voor energiegebruik, broeikasgasemissiereductie of werkgelegenheid. Voor andere prestaties
wordt aangegeven dat aan een criterium al dan niet voldaan wordt, bijvoorbeeld het voldoen aan
lokale wetgeving. Diverse bestaande methodieken kunnen gebruikt voor het bepalen van de
prestaties. Hierbij worden uitdrukkelijk niet alleen de directe effecten binnen de keten, maar ook
de indirecte effecten als gevolg van de keten, meegenomen;
Stap 2: Vervolgens worden de prestaties vergeleken binnen de sector of de productgroep.
Hiermee kan worden bepaald hoe een product scoort ten opzichte van een alternatief dat door
de biomassa toepassing vermeden wordt. Voor dit gekozen alternatief worden de prestaties op
dezelfde wijze bepaald als voor de biomassatoepassing. Er zijn meerdere alternatieven mogelijk
waarvan we er vier onderscheiden hebben:
― Fossiele of mineraal alternatief. Denk aan de vergelijking tussen biobrandstoffen en hun
fossiele pendant;
― Gemiddelde van de producten in de sector . In de loop van de tijd zal het aandeel biomassa
producten in alle sectoren toenemen en dit kan worden meegenomen in de vergelijking;
― Marginaal effect in de sector. Vanwege economische of praktische redenen worden
sommige producten eerder vervangen dan andere. Denk aan teerzandolie wanneer
biobrandstoffen aan de markt worden toegevoegd;
― Betere Alternatief. Denk aan Best Available Technology of een technologie in ontwikkeling.
Niet voor alle sectoren is het mogelijk om een vergelijking met fossiel te maken. In de
papiersector is het bijvoorbeeld niet gemakkelijk om een fossiel alternatief te vinden. Een
vergelijking met het Beste Alternatief zal in elke sector heel anders uitpakken omdat sommige
sectoren al veel verder gevorderd zijn dan andere. Deze vergelijking is erg nuttig om het
verbeterpotentieel binnen een sector te bepalen, maar niet geschikt om later producten in
verschillende sectoren te vergelijken.
Een vergelijking met het gemiddelde of marginaal vervangen product in de sector is in principe
mogelijk binnen alle sectoren. Het resultaat van de vergelijking is dat scores op een neutrale
basis kunnen worden uitgedrukt, zoals effect per hectare.
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Stap 3: Tot slot kunnen de prestaties van biomassatoepassingen tussen
sectoren/productgroepen elders op het speelveld worden vergeleken. In feite wordt de
verandering in duurzaamheid die een product in een bepaalde sector bewerkstelligt vergeleken
met wat andere producten in andere sectoren kunnen realiseren. Deze vergelijking is alleen
zinvol wanneer binnen de sectoren met het gemiddelde of vervangen product is vergeleken.
― Het is mogelijk om een vergelijking te maken tussen twee producten in verschillende
sectoren;
― Het is mogelijk om een vergelijking te maken van een product met alle andere reeds
geanalyseerde producten in verschillende sectoren.
Deze vergelijking kan in principe overal plaatsvinden (wereldwijd).
Om te bepalen hoe “optimaal” een biomassa toepassing is, werd binnen de Ecofys studie
gezocht naar criteria die hiervoor dienden geoptimaliseerd worden. Uit overleg met hun
stakeholders en de opdrachtgever bleek dat gehecht moest worden aan de people-planet-profit
aspecten , oftewel aan sociale, milieu en economische duurzaamheid van de biomassa
toepassingen. Dit leidde tot een lange lijst aan mogelijke criteria, waarvan voorbeelden zijn
gegeven in onderstaandetabel.
Sommige stakeholders gaven ook aan dat ze hechten aan cascadering en/of recycling. Dit werd
niet beschouwd als criteria, maar wel als ketenopties waarmee mogelijk sommige echte criteria
geoptimaliseerd kunnen worden.
Sommige van de criteria beschouwen de effecten van de gehele productketen en kunnen
typisch door middel van levenscyclusanalyse geanalyseerd worden. Economische
duurzaamheid wordt typisch door middel van input-output analyse geanalyseerd. Andere criteria
beschouwen de lokale duurzaamheidseffecten binnen een keten, met name bij de
grondstofproductie, waarover de meeste zorgen bestaan.
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Globaal
Regionaal
Lokaal

Milieuduurzaamheid

Sociale duurzaamheid

Economische
duurzaamheid

Klimaatverandering

Competitie met voedsel

Uitputting fossiele bronnen

Ozonlaag afbraak

Uitputting minerale bronnen

Verzuring
Vermesting

Energievoorzieningszekerheid

Smog

Werkgelegenheid

Waterkwaliteit & gebruik

Lokale welvaart

Genetische modificatie

Inkomsten bedrijfsleven
Inkomsten overheid

Biodiversiteit

Arbeidsomstandigheden

Erosie

Kinderarbeid

Landgebruik

Landrechten

Andere lokale
milieueffecten

Andere lokale sociale
effecten

…

…

...

Tabel 6: Indicatieve lijst duurzaamheidsindicatoren uit de studie van Ecofys (2009)

Uit de indicatieve lijst van duurzaamheidsindicatoren heeft de studie zich verder gefocust op:
― lokale duurzaamheidsaspecten;
― netto energie opbrengst;
― klimaatverandering;
― werkgelegenheid in Nederland.

2.18 Besluit
Uit bovenstaand overzicht kan afgeleid worden dat er heel wat denkwerk rond een
evaluatiekader voor biomassa is gebeurd. Heel wat van deze denkpistes en systemen dekken
echter maar deelaspecten van de vraag die door OVAM werd gesteld.
Globaal gezien leert deze analyse dat de toepassing van levenscyclusdenken aangewezen is.
Deze methodiek levert dus het algemeen evaluatiekader, maar moet of kan specifiek voor
biomassa nog verder verfijnd worden. Deze methodiek komt ook goed overeen met de
methodiek zoals beschreven in het Ecofys document, namelijk een mogelijke methodiek waarin
aandacht is voor het gebruik van eenzelfde biomassa voor verschillende toepassingen. In het
volgende hoofdstuk wordt de methodiek van levenscyclusdenken verder toegelicht.
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3

Keuze en verantwoording van de
methodologie

3.1

Inleiding
Het bepalen van de meest duurzame inzet van biomassa betekent dat een keuze moet worden
gemaakt tussen zeer verschillende toepassingsmogelijkheden in zeer verschillende sectoren.
Dit vereist dat we de prestaties van de betrokken biomassastroom in de verschillende
toepassingen kunnen bepalen, meten of berekenen en vervolgens kunnen vergelijken op basis
van meerdere indicatoren.
De methodiek die voor deze vergelijking zal worden gebruikt is deze van levenscyclusdenken
(LCT). Hierbij wordt voor elke toepassing bepaald welk alternatief wordt vervangen (gemiddeld
of marginaal) door het gebruik van biomassa. Concreet wordt voor elke toepassingsmogelijkheid
bekeken welke impacts (milieu – economisch – sociaal) worden vermeden of veroorzaakt door
het toepassen van biomassa in plaats van het gebruikelijke alternatief. De gemeenschappelijke
vergelijkingsbasis die hierbij wordt gebruikt is het verwerken van 1 ton biomassa. Vervolgens
worden de impacts per ton biomassa geëxtrapoleerd naar de totale markt waarin de biomassa
toegepast wordt (of zal of kan worden).
Per toepassing zullen dus de milieu-, sociale en economische impacts die relevant zijn voor
beleidsvoering en -ondersteuning in kaart gebracht worden. Deze gegevens kunnen dan, in een
volgende stap, gebruikt worden om een ecologische en economische kostenbatenanalyse uit te
voeren. Deze kostenbatenanalyse maakt echter geen deel uit van de voorliggende studie.
Aangezien de vergelijking met het alternatief op basis van levenscyclusdenken gebeurt, gaan de
volgende paragrafen dieper in op dit principe en op de algemene methodes bij het toepassen
ervan. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op het gebruik van levenscyclusdenken bij het
vergelijken van alternatieven.

3.2

Wat is levenscyclusdenken?
Gedurende hun levenscyclus dragen producten (goederen en diensten) bij tot verschillende
milieueffecten. Levenscyclusdenken (LCT) is een integrale benadering die alle levensfases van
een product of systeem beschouwt en een aantal aspecten (zoals materiaalgebruik,
recycleerbaarheid, gebruik van gerecycleerd materiaal) intrinsiek in de benaderingswijze vervat.
Hierbij worden bijdragen en uitwisselbaarheid van effecten beschouwd over de ganse
levenscyclus, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van een specifieke fase.
LCT streeft ernaar om een duidelijk beeld te scheppen van een product of systeem vanuit een
ketenbenadering en om mogelijkheden te identificeren om de milieueffecten te verminderen in
de verschillende fasen van de totale levenscyclus: van grondstofwinning en –gebruik over
productie, distributie, gebruik en eventuele bestemming bij het einde van de levensduur. Het
belangrijkste doel is te voorzien in een gestructureerde en integrale aanpak teneinde de
milieueffecten te verminderen over de hele cyclus en om te voorkomen dat het minimaliseren
van impacts in één stap van de levenscyclus zou leiden tot een toename of verschuiving van
impacts naar elders in de cyclus of naar andere milieu-compartimenten.
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De vooropgestelde methodologie is volledig in lijn met de aanpak en methodologie die door JRC
(het Joint Research Center) van de Europese Commissie wordt voorgeschreven. ¹,²

Figuur 7: Schematische voorstelling van levenscyclusdenken

De concrete aanpak van levenscyclusdenken wordt in volgende paragrafen en figuren
geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.

Figuur 8: Voorbeeldcase voor levenscyclusdenken: de productie van X

Voorbeeld:
Voor de productie van het product X hebben we elektriciteit E nodig, materiaal Y en hulpstof Z.
Behalve het product X hebben we als outputs van het productieproces ook emissies U en afval
W.
Levenscyclusdenken houdt in dat we voor de analyse of optimalisatie van het productieproces P
niet enkel de directe impacts van dit productieproces beschouwen, maar dat we ook de voor- en
naketen van het proces meenemen in de analyse, d.w.z. dat we inzoemen op hoe de elektriciteit
¹
²

JRC (2010) Supporting environmentally sound decisions in waste management A technical
guide to life cycle thinking and assessment in waste management for waste experts and LCA
practitioners
OVAM/VITO (2011) Methodology for applying life cycle thinking in waste management
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geproduceerd wordt, hoe de materialen Y en Z gemaakt worden, welke impacts het product X
verder nog veroorzaakt en wat er met het afval W gebeurt. De impacts van de voor- en de
naketen noemen we de indirecte impacts van het productieproces.
Voor het bepalen van de performantie of de impacts van deze keten bestaan verschillende
methodes (zoals LCA, kosten-batenanalyse, …). Er zijn talloze voorbeelden van dergelijke
studies beschikbaar, bijvoorbeeld voor het gebruik van drinkbekers op evenementen, het zetten
van koffie, … In deze voorbeelden werd ook telkens de voor- en naketen mee geanalyseerd.

Figuur 9: Voorbeeldcase: de productie van X, inclusief voor- en naketens

Bij het toepassen van levenscyclusdenken kan er onderscheid gemaakt worden tussen
toepassingen die ontstaan uit primaire producten of bijproducten en toepassingen die ontstaan
uit afval. Bij het toepassen van LCA (of LCT) op afval wordt verondersteld dat de milieu-impact
van de voorgeschiedenis of ontstaansgeschiedenis van het afval niet meetelt. De basisfunctie
van het systeem is het verwerken van afval: het afval is er, en de vraag is wat er nu best mee
kunnen doen. Er wordt dus enkel rekening gehouden met de naketen en niet met de voorketen.

Figuur 10: Levenscyclusdenken toegepast op afval

Begrippen en methodes die gebruikt worden om de levenscyclus van functionele systemen te
kunnen vergelijken, zijn:
― allocatie;
― systeemuitbreiding;
― systeemsubstitutie;
― systeemgrenzen;
― consequential approach;
― attributional approach;
― recycled content approach;
― end-of-life recycling approach.
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3.3

Vergelijken van een toepassing met een alternatief

3.3.1

Constructie van gelijkwaardige systemen
Hoe passen we levenscyclusdenken nu toe als we verschillende toepassingen willen
vergelijken?
Het vergelijken van producten, processen of systemen heeft pas zin als ze dezelfde functie
vervullen.
Voorbeeld: Als we spreken over personenvervoer kan die functie bijvoorbeeld zijn ‘transport van
8 personen over 1000 kilometer’. Indien we deze functie willen vervullen met een auto met 4
zitplaatsen zal de auto de verplaatsing tweemaal moeten uitvoeren of moeten er 2 auto’s
beschikbaar zijn. Een mono-volumewagen daarentegen kan deze personen in één rit vervoeren.
Voorbeeld: Voor drinkbekers op een evenement is een goede functionele eenheid ‘de
recipiënten nodig voor het serveren van 100 liter bier of frisdrank op een evenement in een
kleine zaal’.
Voorbeeld: Voor het verwerken van afval is de basisfunctie van het systeem ‘het verwerken van
1 ton afval of materiaal’.
Als we twee producten of processen met dezelfde functie willen vergelijken via de methodiek
van het levenscyclusdenken, brengen we voor beide producten of processen ook de hele vooren naketen in rekening.
In het voorbeeld van de drinkbekers kan deze procesboom er dan als volgt uitzien:
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Figuur 11: Procesboom voor de productie, het gebruik en de verwerking van drinkbekers

In het voorbeeld van de afvalverwerking ziet deze procesboom er anders uit, aangezien de
voorgeschiedenis van het te verwerken afval of materiaal niet in rekening wordt gebracht.
Echter, ook bij de verwerking van afval kunnen nuttige outputs of produkten ontstaan.
Afhankelijk van de gekozen verwerkingsroute zullen deze resulterende producten verschillen.
Om een vergelijking van beide routes mogelijk te maken, moeten beide systemen uitgebreid
worden, zodat ze wel allebei dezelfde functies vervullen. Dit principe noemt men
systeemuitbreiding (of –substitutie): proces A dat product a levert, wordt uitgebreid met product
b’ en proces B dat product b levert wordt uitgebreid met product a’.
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Figuur 12: Principe van systeemuitbreiding

Voor techniek A wordt het functioneel systeem zo: verwerking van W + productie van a + b’,
waarbij b’ het product is met dezelfde functie als b maar geproduceerd op een
klassieke/traditionele manier (niet op basis van afval). Voor techniek B wordt het systeem op
dezelfde manier uitgebreid tot verwerking van W + productie van b + a’, waarbij a’ het product is
met dezelfde functie als a maar geproduceerd op een klassieke/traditionele manier (niet op
basis van afval). Beide systemen leveren nu dezelfde producten en diensten en kunnen
bijgevolg met elkaar worden vergeleken.
Naast systeemuitbreiding, kan men echter ook de techniek van systeemsubstitutie toepassen,
waarbij men het vermijden van de productie van a/b op de manier waarop het klassiek
geproduceerd wordt (a’/b’) in mindering brengt. Beide benaderingen zijn evenwaardig, zoals
getoond wordt in volgend schema:
A: W+a+b’
B: W+b+a’

A: W+a+b’ -a’-b’
B: W+b+a’ -a’-b’

W+a-a’
W+b-b’

Met betrekking tot de vergelijking van de outputs van processen A en B wil dit zeggen dat we
niet a met b vergelijken, maar wel het verschil tussen de productie van a uit afval min de
klassieke productie van a’ met de productie van b min de klassieke productie van b’. We gaan
dus kijken welk proces het meest voordelig is (op vlak van milieu, economische of sociale
aspecten): a uit W maken en dus a’ uitsparen, of b uit W maken en daardoor b’uitsparen. De
producten a’ en b’ komen uit de klassieke productie van gelijkwaardige producten, inclusief de
ontginning, voorbehandeling, transport en productie.
Via deze benadering kan worden bepaald hoe een product scoort ten opzichte van een
alternatief dat door de biomassa toepassing vermeden wordt. In feite wordt de verandering in
duurzaamheid die een product in een bepaalde sector bewerkstelligt, vergeleken met wat
andere producten in andere sectoren kunnen realiseren. Deze vergelijking laat toe te bepalen in
welke toepassing, product of systeem biomassa het efficiëntst kan ingezet worden. Hierbij wordt
geen rekening gehouden met optimalisaties (zoals energie-efficiëntie, duurzame productie van
biomassa) binnen de toepassing, product of systeem zelf. Ook wordt geen waardeoordeel
geveld over het nut of de noodzaak van het maken van een bepaald product.

3.3.2

De keuze van het alternatief
Bij de vergelijking van de prestaties van een bepaald product met het traditionele alternatief,
stelt zich de vraag welk alternatief in beschouwing moet worden genomen. Er zijn meerdere
alternatieven mogelijk¹.
¹

Ecofys, 2009. Brede Inzet Biomassa. Vergelijkingsmethodiek voor verschillende
toepassingen. http://www.energietransitie.nl/publicaties/brede-inzet-biomassavergelijkingsmethodiek-voor-verschillende-toepassingen
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Het fossiele alternatief: traditionele productie op basis van fossiele grondstoffen. Niet voor alle
sectoren is het mogelijk om een vergelijking met fossiel te maken. In de papiersector is het
bijvoorbeeld niet gemakkelijk om een fossiel alternatief te vinden.
Het gemiddelde alternatief: hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde impact van het
product, waarbij de traditionele productie een mix is van verschillende methodes, bijvoorbeeld
de gemiddelde Belgische energieproductiemix.
Het marginaal vervangen product: zodra een nieuwe productiemethode mogelijk wordt, zal
vanwege praktische of economische redenen een bepaalde productieroute eerder verdrongen
worden dan andere.
Het Beste Alternatief: de best presterende bestaande keten, of wat men zou kunnen bereiken
met de Best beschikbare technieken. Een vergelijking met het Beste Alternatief zal in elke sector
heel anders uitpakken omdat sommige sectoren al veel verder gevorderd zijn dan andere. Deze
vergelijking is erg nuttig om het verbeterpotentieel binnen een sector te bepalen, maar niet
geschikt om later producten in verschillende sectoren te vergelijken.

3.4

Besluit
Gezien de methodiek van levenscyclusdenken de mogelijkheid biedt om verschillende
toepassingen van een biomassastroom met elkaar te vergelijken en om de impacts van
individuele toepassingen te becijferen, zowel voor primaire biomassa als voor afvalstromen,
vormt hij een goede basis voor een vergelijkingsmethodiek. Een belangrijk aspect hierbij is
echter de keuze van indicatoren die gebruikt zullen worden om de vergelijking tussen
verschillende opties uit te voeren. Het volgende hoofdstuk gaat dan ook in op de samenstelling
van een representatieve set indicatoren voor de beoordeling van de duurzame inzet van
biomassa.
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4

Selectie van indicatoren voor een duurzame
inzet van biomassa

4.1

Inleiding: Wat is een indicator ?
Een indicator is een meeteenheid (kwantitatief of kwalitatief) die verwijst naar een fenomeen dat
niet rechtstreeks gemeten kan worden. Het is een meetbaar verschijnsel, een maatstaf, dat de
werkelijkheid vereenvoudigt. Een indicator heeft een signalerende functie, het geeft inzicht in
problemen en mogelijk oplossingen voor deze problemen¹.
Indicatoren moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om bruikbaar te zijn. Een ideale
indicator beantwoordt aan volgende criteria²:
― Ze dienen meetbaar, consistent, vergelijkbaar en goed begrijpbaar te zijn.
― Men moet ze tijdig, gemakkelijk en snel van basisgegevens kunnen voorzien. Het
verzamelen van basisgegevens kan bijvoorbeeld gebeuren door enquêtering van
belanghebbenden en het ondervragen van bestaande regionale, nationale en Europese
databanken.
― Ze dienen beschikbaar te zijn voor een bepaald aantal jaren. Want op die manier kunnen
trends vastgesteld worden en kunnen bijvoorbeeld regionale, nationale vergelijkingen
worden gemaakt.
― Ze moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn, gebaseerd op betrouwbare bronnen, mee
evolueren met de stand van de technieken.
― Ze moeten uiteraard belangrijke informatie verstrekken en beleidsrelevant zijn. Indicatoren
kunnen belangrijk zijn in de planning en uitvoeringsgerichte besluitvorming. Ze zijn dan een
soort managementinstrument, waar men politieke gevolgen aan kan koppelen. Is er
bijvoorbeeld nood aan bijkomende maatregelen, nieuwe regelgeving, of dienen de
bestaande regels worden verstrengd of gemilderd? Indicatoren kunnen ook hun belang
hebben voor de publieke opinie en meningsvorming. Beleidsmakers en het publiek worden
aldus bewust gemaakt van de toestand en de voorliggende problemen. Indicatoren kunnen
dus een goed communicatie– en educatiemiddel zijn.
― Kwaliteitscriteria kunnen van invloed zijn op de aanvankelijke keuze van de indicatoren.
Men mag belangrijke onderwerpen echter niet achterwege laten omdat er onvoldoende
wetenschappelijke kennis of data zijn voor de ideale indicatoren. Gegevens moeten
verzameld worden in functie van de noodzakelijke indicatoren en niet indicatoren
construeren in functie van de beschikbare data.
― Het is belangrijk zich te houden aan een voldoende klein en hanteerbaar aantal
sleutelindicatoren.
― Het opstellen van een lijst indicatoren op zich is geen hoofddoel. De indicatoren moeten
een meetinstrument zijn.
― Om relevante indicatoren te verkrijgen is het van belang dat de geselecteerde indicatoren
gedragen worden door die personen of diensten die ermee zullen werken. Deze personen
of diensten moeten bij de selectieprocedure betrokken worden. Als dit niet of te weinig
gebeurt dan gaan ze vaak disfunctioneel zijn. Dit impliceert dus dat de dienst Natuurlijke
rijkdommen nauw betrokken wordt bij de evaluatie van bestaande indicatoren en het
opstellen van de lijst van nieuwe indicatoren.

¹
²

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid, een handleiding,
http://www4.vlaanderen.be/wvg/lokaalsociaalbeleid/documentatie/PL_Handleiding_Strategisc
he_Planning_VLA.pdf
MINA-raad, 2001
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Geen enkele indicator zal voldoen aan al deze 9 punten, maar het is toch belangrijk om bij de
selectie van de indicatoren deze lijst te overlopen.

4.2

Selectie van indicatoren
Om te evalueren hoe ‘duurzaam’ een bepaalde toepassing van biomassa is t.o.v. een andere,
moet vastgelegd worden welke indicatoren hiervoor gebruikt moeten worden. In de bijlagen
wordt een niet-exhaustief overzicht gegeven van mogelijke indicatoren voor het evalueren van
sociale, milieu- en economische impacts (People – Planet – Profit).
Om een werkbare set van indicatoren te verkrijgen zal een selectie moeten doorgevoerd
worden. Bovendien zullen afhankelijk van de case bepaalde indicatoren al dan niet relevant zijn.
Voor het evalueren van de duurzame inzet van biomassa werden de volgende indicatoren
geselecteerd:
Milieu
― broeikasgasbesparing (carbon footprint, globaal);
― aantasting van de menselijke gezondheid (onderscheid Vlaanderen - globaal);
― aantasting van ecosystemen, incl. biodiversiteit en excl. klimaatverandering (onderscheid
Vlaanderen - globaal);
― landgebruik: (globaal);
–
bodemvruchtbaarheid
–
ruimtegebruik
― uitputting van zuiver water (sluiten waterkringloop).
Uitputting (milieu & economie)
― uitputting van fossiele voorraden (globaal);
― uitputting van minerale bronnen (globaal).
Economie
― importafhankelijkheid / mate van zelfvoorziening (Vlaanderen – Europa);
― diversificatie (Vlaanderen);
–
inschatting/kwantificering (%) van de afhankelijkheid van 1 grondstof voor het product;
–
inschatting/kwantificering (%) hoeveel van bepaalde grondstof naar de verschillende
toepassingen;
–
inschatting/kwantificering flexibiliteit om voor een bepaald product naar een andere
bron over te stappen;
–
veerkracht.
Economie/sociaal
― werkgelegenheid (Vlaanderen).
Sociaal
― impact op voedselprijzen en -beschikbaarheid (globaal).
Indien de indicatoren gebruikt worden om een gefundeerde keuze tussen verschillende opties te
kunnen maken, zal het bovendien nodig zijn om de indicatoren t.o.v. elkaar af te wegen, om zo
tot een globale score per toepassing te komen. Echter, de toekenning van gewichten aan de
verschillende indicatoren is niet vanzelfsprekend, aangezien dit vaak berust op politieke keuzes
en prioriteiten en dus tijdsafhankelijk kan zijn. Bovendien verliest men door het toekennen van
een enkele eindscore alle informatie over de onderliggende indicatoren. Daarom stellen we voor
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om alle indicatoren individueel en onafhankelijk van elkaar te behouden, zodat beleidskeuzes
steeds gebaseerd kunnen worden op een volledig overzicht van de te verwachten effecten en
impacts. Een mogelijke praktische benadering zou kunnen bestaan in het vastleggen van
drempelwaarden voor bepaalde indicatoren (‘stoplicht criteria’), zoals ook gebeurt in de Richtlijn
Hernieuwbare Energie, terwijl slecht een beperkt aantal ‘sleutelcriteria’ gebruikt worden voor de
afweging van de verschillende toepassingen.

4.3

Beschrijving en invulling van de indicatoren
In de volgende paragrafen wordt voor elke indicator beschreven wat ermee bedoeld wordt en op
welke wijze deze indicator kan ingevuld worden.

4.3.1

Broeikasgasbesparing
Broeikasgasbesparing is één van de basisprincipes in het huidige beleid en dus een belangrijke
indicator om mee te nemen. Het effect speelt op globaal niveau.
Naast CO2 dragen nog andere gassen, zoals methaan en lachgas, bij aan het broeikaseffect.
De indicator houdt daarom rekening met alle broeikasgassen die geproduceerd worden.
Praktisch worden deze andere broeikasgassen via omrekeningsfactoren eveneens uitgedrukt in
ton CO2-equivalent.
Biogene CO2 (afkomstig van biomassabronnen) kan – afhankelijk van de benadering- al dan
niet meegerekend worden in de broeikasgasbalans. De redenering achter deze CO2-neutraliteit
van biomassaverbranding is dat bij de verbranding van biomassa, nagenoeg dezelfde
hoeveelheid CO2 vrijkomt die dezelfde biomassa door middel van fotosynthese heeft
opgenomen gedurende zijn leven. Dit betekent dat de verbranding van biomassa netto geen
extra CO2 afgeeft aan de atmosfeer. De hypothese van CO2-neutraliteit van
biomassaverbranding wordt de laatste jaren echter meer en meer ter discussie gesteld (cfr. de
Communicatie van het Wetenschappelijk comité van het European Environmen Agency van 15
september 2011, ‘Opinion of the EEA Scientific Committee on Greenhouse Gas Accounting in
Relation to Bioenergy’). In dit opiniestuk stelt het wetenschappelijk comité zich kritische vragen
over de neutraliteit van biogene CO2, de oplossingen daar kunnen echter ook krtische vragen
over gesteld worden.
Een concensus over de randwoorwaarden waarbinnen CO2-neutraliteit mag aangenomen
worden, werd op Europees niveau nog niet bereikt.
In afwachting van verdere nuancering, wordt in deze studie de gangbare hypothese van CO2neutrale biomassaverbranding aangehouden. In 2012 zal OVAM een studie laten uitvoeren die
dieper ingaat op deze problematiek. Afhankelijk van de resultaten van deze studie en de
Europese aanbevelingen ter zake zal de invulling van de indicator ‘broeikasgasbesparing’
aangepast worden.
Gerelateerd aan de discussie omtrent CO2-neutraliteit van biomassaverbranding, woedt er
tevens een discussie omtrent het in rekening brengen van koolstofopslag in biomassaprodukten met een langere levensduur. De specificatie PAS 2050:2008 beschrijft een methode
voor de bepaling van de ‘carbon footprint’ van een product. Deze methode voorziet in een
rekenmethode om koolstofopslag in producten in rekening te brengen, voor zover het gaat om
non-food producten met een levensduur van langer dan een jaar en waarbij de koolstofopslag
bovenop de opslag komt die in natuurlijke omstandigheden zou hebben plaatsgevonden¹. Dit
betekent dat opslag enkel in rekening kan worden gebracht als de biomassa (in geval van een
afvalstroom: als de oorspronkelijke biomassa) gespecifiek geteeld werd voor de betrokken
toepassing (bv. via bosbeheer).
¹

PAS 2050:2008 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions
of goods and services. BSI (2008).
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4.3.2

Aantasting van de menselijke gezondheid
Deze indicator omvat klassieke evaluatiecategorieën met betrekking tot impact op menselijke
gezondheid. De aspecten die in rekening worden gebracht zijn onder meer toxiciteit,
luchtkwaliteit, fijn stof en straling , met uitsluiting van de categorie klimaatverandering (omdat die
reeds aan bod komt in de vorige indicator).

4.3.3

Aantasting van ecosystemen
Deze indicator omvat evaluatiecategorieën met betrekking tot impact op ecosystemen. In deze
categorie zitten onder meer verzuring, vermesting, ecotoxiciteit, erosie en biodiversiteit, met
uitzondering van klimaatverandering, landgebruik en landtransformatie die als aparte indicatoren
worden meegenomen.

4.3.4

Landgebruik

4.3.4.1

Bodemvruchtbaarheid
Bij het gebruik van biomassa dient bijzondere aandacht te gaan naar het duurzaam produceren
van biomassabronnen. Het verbruik van biomassa (vanuit verschillende hoeken) mag bijgevolg
niet groter zijn dan de jaarlijkse aangroei. Om de lange termijn bodemvruchtbaarheid te
verzekeren, zal de teelt van biomassa rekening moeten houden met principes van duurzame
landbouw en duurzaam bos- en natuurbeheer. De focus ligt bij deze indicator op
bodemvruchtbaarheid in Vlaanderen.
Bodemvruchtbaarheid hangt samen met de hoeveelheid plantenvoedingsstoffen die in de
bodem zijn opgeslagen. Stikstof (N) en fosfor (P) zijn hierbij de belangrijkste nutriënten.
Daarnaast is ook de aanwezigheid van organische stof (C-gehalte) van elementair belang om de
bodemstructuur te stabiliseren, bodemleven te stimuleren en nutriënten en sporenelementen
vast te houden en via mineralisatie vrij te geven aan de planten.¹
C-, N- en P- opslag in de bodem is afhankelijk van het type ecosysteem (bos, grasland,
akkerland,…), de bodemtextuur (zand, leem, klei,…) en de drainageklasse (droog, matig droog,
nat,….). LNE publiceerde in 2010 een rapport waarin op basis van deze 3 aspecten de C-opslag
in bodem en strooisellaag kan geschat worden. N- en P-gehaltes worden vervolgens
gekwantificeerd op basis van een vaste C/N/P-verhouding. Bij omzetting van één type
ecosysteem naar een ander type kan via eenvoudige berekeningen de wijziging in C-, N- en Popslag worden voorspeld.²
Recent is door LNE via het TWOL kanaal een vraag gesteld om onderzoek te doen naar de
invloed van de productie van biomassa op het bodemkoolstofgehalte (indiendatum offerte
07/11/2011). In dit onderzoek wordt gevraagd om de koolstofcyclus te koppelen aan de
broeikasgasbalans van een bio-energie-systeem. Mogelijks zullen de resultaten van deze studie
een interessante piste zijn om de indicator ‘bodemvruchtbaarheid’ in te vullen.
Het GBEP formuleert de indicator bodemvruchtbaarheid alsvolgt: ‘Percentage of land for which
soil quality, in particular in terms of soil organic carbon, is maintained or improved out of total
land on which bioenergy feedstock is cultivated or harvested’. Om dit in praktijk te kunnen
brengen is ere en referentie nodig van elke biomassastroom per nationale omstandigheid per
bio-energietoepassing. Data hieromtrent zijn nog niet beschikbaar.

¹
²

LNE, 2009. Organische stof in de bodem: sleutel tot bodemvruchtbaarheid.
Liekens I., Schaafsma M., Staes J., Brouwer R. De Nocker L., Meire P. (2010). Economische
waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding. Studie in opdracht van LNE, afdeling
milieu-, natuur- en energiebeleid, maart 2010.
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4.3.4.2

Ruimtegebruik
Deze indicator omvat de impact op landgebruik en landtransformatie. Ze is een combinatie van
de grootte van de oppervlakte die gebruikt wordt en de tijdspanne waarover dit gebruik zich
uitstrekt. Zo zal het gebruik van een bepaalde hoeveelheid traaggroeiend hout een hogere
impact op de ruimte veroorzaken dan dezelfde hoeveelheid van een snelgroeiende houtsoort.
Ook hier is er een link met biodiversiteit.
Enkel directe veranderingen in landgebruik worden meegenomen.

4.3.5

Uitputting van zuiver water
Deze indicator omvat ten dele het waterverbruik, maar ook de mate van watervervuiling en de
mate waarin de waterkringloop gesloten is.
Uitputting van water is een lokaal effect. Het hangt af van het watergebruik, gekoppeld aan de
gevoeligheid voor watertekort van de locatie waar het verbruik gebeurt.

4.3.6

Uitputting van fossiele voorraden
De uitputbaarheid van fossiele voorraden is een belangrijke (economische) reden om energie te
besparen of over te schakelen op andere bronnen.

4.3.7

Uitputting van minerale bronnen
Ook de uitputbaarheid van bepaalde mineralen/materialen is een belangrijk aandachtspunt,
waar door eco-efficiëntie, hergebruik en recyclage aan tegemoet gekomen kan worden.
Recycleerbaarheid van producten kan ook aanzien worden als gelinkt aan deze indicator.

4.3.8

Importafhankelijkheid / mate van zelfvoorziening
Voor de maatschappij kan het een drijfveer zijn om zo veel als mogelijk zelfvoorzienend te
worden, om de importafhankelijkheid van andere regio’s te verlagen, en om lange transporten te
vermijden.

4.3.9

Diversificatie
Diversificatie vormt een belangrijk principe van veerkracht (resilience). Dit kan langs twee
kanten bekeken worden: (1) verschillende opties openhouden om de biomassa te valoriseren,
om een te hoge afhankelijkheid van één sector te vermijden, (2) een alternatief bieden voor
markten die sterk afhangen van één bepaalde grondstof. De juiste kwantificering van deze
indicator dient nog verder bekeken te worden.
Mogelijke pistes zijn:
1
inschatting/kwantificering (%) van de afhankelijkheid van 1 grondstof voor het product;
2
inschatting/kwantificering (%) hoeveel van bepaalde grondstof naar de verschillende
toepassingen;
3
inschatting/kwantificering flexibiliteit om voor een bepaald product naar een andere bron
over te stappen.

Indicatoren voor het duurzaam gebruik van biomassa: evaluatiekader

47/79

4.3.10 Werkgelegenheid
Een belangrijke economische afweging voor verschillende toepassingen van biomassa is de
toegevoegde waarde die gecreëerd wordt. Echter, het bepalen van de toegevoegde waarde voor
verschillende alternatieve biomassatoepassingen zorgt voor heel wat moeilijkheden. Prijzen van
zowel inputstromen als producten kunnen sterk variëren naargelang te situatie of periode,
winstmarges zijn erg variabel en bovendien worden deze door bedrijven niet gemakkelijk
vrijgegeven. Bovendien heeft de parameter ‘toegevoegde waarde’ ook zijn beperkingen en
tekortkomingen.
Vandaar dat ervoor werd gekozen om als socio-economische indicator eerder de gecreëerde
werkgelegenheid (in Vlaanderen) te nemen, aangezien dit voor het beleid een belangrijk
speerpunt kan vormen. Bovendien is er wel een zekere link met toegevoegde waarde.
Werkgelegenheid kan in haar totaliteit bekeken worden, of opgesplitst worden naar specifieke
doelgroepen (laag-/ hooggeschoolden, achtergestelde regio’s,…).

4.3.11 Impact op voedselprijzen en -beschikbaarheid
Sociale duurzaamheid is moeilijk te kwantificeren, zeker indien de links met economische
indicatoren als werkgelegenheid minder duidelijk worden. De wetenschappelijk discussie over
het evalueren van sociale duurzaamheid woedt nog volop en op dit ogenblik zijn er nog geen
goed uitgewerkte methodes. Het lijkt dus aangewezen om sociale duurzaamheid eerder mee te
nemen als stoplichtcriterium (minimum voorwaarden waaraan voldaan moet worden), i.p.v. het
te kwantificeren in een indicator.
Impact op voedselprijzen en -beschikbaarheid zal eerder een kwalitatieve indicator zijn die de
mate van risico voor deze effecten beoordeelt.
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Case post-consumer hout
De methodiek die in de vorige hoofdstukken werd beschreven, werd eveneens toegepast op een
concrete case, namelijk post-consumer hout. De bedoeling hiervan was om enerzijds te testen
welke indicatoren moeilijk in kaart te brengen zijn of mogelijk ontbreken en anderzijds om een
(zo veel als mogelijk) kwantitatief uitgewerkte case te hebben.
Omwille van de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van een aantal van de gebruikte gegevens
tijdens de uitwerking van de case, werden de resultaten enkel in een vertrouwelijke bijlage aan
de OVAM bezorgd en worden hier enkel de belangrijkste conclusies vermeld.
Deze uitgewerkte case geeft een goede indicatie van welke indicatoren met het gegevens
materiaal dat ter beschikking is wel al kan ingevuld worden, maar geeft ook aan dat een aantal
andere indicatoren nog niet kwantificeerbaar zijn en dat hiervoor ook nog geen studie- of
cijfermateriaal ter beschikking is. Het zijn voornamelijk de niet-milieu-indicatoren waar nog
weinig gegevens ter beschikking zijn, maar ook binnen de milieu-indicatoren zijn er nog grote
leemtes vb. rond bodemvruchtbaarheid.
Verder leert de uitgewerkte case ook dat de indicatoren voornamelijk bepaald en zelfs
gedomineerd worden door het vermeden alternatief dat beschouwd wordt. De impacts die
vermeden worden doordat de alternatieve grondstof niet meer verbruikt wordt zijn meestal groter
dan de impacts die veroorzaakt worden bij het gebruik van de biomassa grondstof (die nochtans
het onderwerp van het onderzoek uitmaakt). De voorgestelde aanpak staat of valt dus met een
goede, correcte en doordachte keuze van het vermeden alternatief.
In levenscyclusanalyses worden vaak gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om het effect van de
wijziging van de impacts door de keuze voor een andere input of output na te gaan. Indien bij de
voorgestelde methodiek gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd voor het vermeden
alternatief, zal het resultaat van de analyse volledig verschillen van het oorspronkelijke resultaat.
Het verdient daarom aanbeveling bij de bepaling van het doel en de reikwijdte van de analyse
voldoende tijd en aandacht te besteden aan de bepaling van het vermeden alternatief, eerder
dan bijkomende gevoeligheidsanalyses uit te voeren voor verschillende vermeden alternatieven.
Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende niveau’s waar
indicatoren spelen: er zijn namelijk indicatoren die door een project zelf kunnen becijferd en
berekend (kunne) worden, indicatoren die op nationaal niveau spelen en al dan niet in wetgeving
kunnen vastgelegd worden. Anderzijds zijn er ook indicatoren die veel breder gaan (met name
meta-indicatoren) dan een project en die op een andere manier een waarde toegekend moet
krijgen. De ‘broeikasgasbalans’ kan bijvoorbeeld berekend worden door een projecteigenaar
zelf, maar de ‘impact van het gebruik van de biomassa op de voedselprijzen’ is iets wat de
Europese Commissie in zijn geheel om de 2 jaar evalueert en zelf laat onderzoeken en wat dus
niet op niveau van een project kan worden becijferd.
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6

Aanbevelingen
Het voorliggend onderzoek dat VITO in opdracht van OVAM startte, is pionierswerk, zelfs binnen
Europa. De belangrijkste reden hiervoor is dat in deze studie op zoek wordt gegaan naar
indicatoren die kwantificeerbaar zijn voor verschillende toepassingen van biomassa. De
internationale gemeenschap focust momenteel nog op een verdere en betere invulling van
duurzaamheidsindicatoren voor één specifieke toepassing of louter voor verschillende energietoepassingen, zoals ook het recente rapport gepubliceerd door het Global Bioenergy Partnership
waarin getracht wordt 24 indicatoren voor duurzaamheid te kwantificeren in verificatoren, maar
ook hier nog niet in slaagt.
Op Europees niveau, maar ook wereldwijd, is er een hele dynamiek aan de gang rond het
opstellen en afbakenen van duurzaamheidscriteria. Op korte termijn zal de Europese
Commissie met een rapport uitkomen over duurzaamheidscriteria over vaste en gasvormige
biomassa voor energie. Bijkomend zal de Commissie ook rapporteren over de invloed van de
invoering van de duurzaamheidscriteria voor vloeibare biomassa en biobrandstoffen in de
laatste 2 jaar. Een belangrijk aspect waar de Commissie aandacht aan besteedt, is eveneens
het bestuderen of er een uitbreiding dient te komen van de bestaande criteria. Dit verdient de
nodige aandacht aangezien OVAM graag een verfijning en/of uitbreiding ziet van de criteria en
indicatoren die momenteel voor biomassa in energie worden bekeken. Het rapport van het
Bioenergy Global Partnership zal ons inziens ook een belangrijk referentiedocument worden en
het verdient aanbeveling op te volgen welke invloed dit zal hebben op internationaal gebied.
De methodologie die werd uitgewerkt in de voorliggende studie, werd voor een eerste maal
getest via de case post-cosumer hout. Deze eerste oefening geeft een goede indicatie van
welke indicatoren met het gegevensmateriaal dat ter beschikking is wel al ingevuld kunnen
worden, maar deze case leerde ook aan dat een aantal indicatoren nog niet éénduidig
kwantificeerbaar zijn en/of dat hiervoor ook nog geen studiemateriaal ter beschikking is. Het zijn
voornamelijk de niet milieu-indicatoren waar nog weinig cijfermateriaal ter beschikking is, maar
ook binnen de milieu-indicatoren zijn er nog grote leemtes zoals bijvoorbeeld voor
‘bodemvruchtbaarheid’.
Vooraleer over te gaan tot concrete aanbevelingen is het belangrijk te duiden dat er een
onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende niveau’s waarop indicatoren spelen.
Er zijn enerzijds indicatoren die door een project zelf becijferd en berekend kunnen worden,
indicatoren die op nationaal niveau spelen en/of in wetgeving kunnen vastgelegd worden.
Anderzijds zijn indicatoren die veel breder gaan (zoals de meta-indicatoren) dan een project en
die op een andere manier moeten een waarde toegekend krijgen. Onderstaande figuur geeft
aan welke maatregelen kunnen genomen worden op de verschillende niveaus van indicatoren.
Ook in de Richtlijn voor Hernieuwbare Energie van de Europese Commissie wordt dit verschil
aangegeven. De ‘broeikasgasbalans’ kan berekend worden door een projecteigenaar zelf; de
‘impact van het gebruik van de biomassa op de voedselprijzen’ is echter iets wat de Europese
Commissie in zijn geheel om de 2 jaar evalueert en zelf laat onderzoeken en wat dus niet op
niveau van een project moet/kan worden becijferd. Een gelijkaardige discussie heeft zich ook
voorgedaan in de schoot van de Commissie Corbey in Nederland.
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Figuur 13: Overzicht van niveaus waar indicatoren zich afspelen

Aanbevelingen:
Hoe kan het beleid nu omgaan met dergelijke duurzaamheidsindicatoren?
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:
― Een mogelijkheid is het volgen van een beslissingsboom zoals door het onderzoeksinstituut
JRC in onderstaande figuren aangegeven voor omgang met bio-afval waarin de indicatoren
als rechtlijnige criteria worden ingebouwd in de flow-sheet. Deze beslissingsbomen zijn
echter enkel mogelijk voor eenvoudige stromen waar het makkelijk is om dergelijke
éénduidige schema’s op te stellen; voor moeilijke(re) stromen biedt dit geen oplossing. Het
JRC heeft dergelijke schema’s voorlopig ook enkel maar voor eenvoudige voorbeelden
opgesteld en nog niet voor moeilijke(re) stromen.
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Figuur 14: Beslissingsboom JRC als aanpak voor afvalbeheer en beslissingen op basis van een LCT-aanpak

Figuur 15: Beslissingboom voorbeeld voor bio-afval op basis van rechtlijnige indicatoren

―

Een mogelijkheid die door Frankrijk gebruikt wordt in hun subsidiesysteem (vb. Fond de
Chaleurs, etc.) waar ze werken met een call-systeem voor de vraag naar biomassa
projecten, is het opnemen van indicatoren in het lastenboek. Met de indicatoren gaan ze op
verschillende wijze aan de slag: soms verbieden zij een bepaald gebruik van biomassa, dan
weer belonen ze het gebruik van bepaalde biomassastromen met bonuspunten; andere
indicatoren die aan bod komen zijn duurzame mobiliteit bij de aanvoer van de biomassa (zij
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―

―

vragen een mobiliteitsplan bij elk project), etc. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt
tussen wat een project moet/mag aantonen als indicator enerzijds en indicatoren die door
de overheid zelf ter harte worden genomen anderzijds. In het geval van Fonds de Chaleur
houdt een regionale commissie in het oog of het gebruik van bepaalde biomassa-stromen
geen nadelige gevolgen heeft voor andere sectoren die ook deze biomassa gebruiken. Het
is de regionale commissie die hier aan de nationale overheid moet rapporteren en met
oplossingen naar voor moet komen. De regionale commissie behoudt zo ook het overzicht
van de bestaande en in ontwikkeling zijnde projecten.
In de UK wordt een stapsgewijze aanpak gebruikt. In eerste instantie werden alle projecten
die biomassa voor energie gebruiken, gevraagd om te rapporteren over een lijst van
duurzaamheidscriteria door de UK opgesteld. Deze rapportering werd publiek beschikbaar
gesteld. De projecten konden op bepaalde vragen ook antwoorden dat ze geen gegevens
hadden of dingen niet wisten. De procedure is vervolgens verstrengd en er is overgestapt
naar een verplichte rapportering, waarbij alle vragen verplicht te beantwoorden waren.
Vervolgens werd deze verplichte rapportering publiek beschikbaar gesteld.
Nederland is pionier geweest in het nadenken over duurzaamheid in overleg met alle
betrokken partijen (Commissie Craemer, Commissie Corbey). De vraag om het proces dat
in Nederland in theorie was neergeschreven, in de praktijk te brengen is daaruit gevolgd.
De vorige regering in Nederland heeft daartoe heel wat fondsen opzij gezet om projecten
met vnl. buitenlandse biomassa de kans te geven een manier te zoeken om
duurzaamheidscriteria op te zetten. De projecten werden vrij gelaten om dit naar eigen
vermogen in te vullen. De resultaten hiervan komen nu stilaan ter beschikking. Nederland
hoopt met deze opgedane ervaring nadien verder te geraken in hun wetgeving.

Bij het inbouwen van duurzaamheidsindicatoren, dienen prioriteiten gesteld te worden. Dit moet
sowieso gezien worden als iets dynamisch in de tijd. Alle indicatoren in één keer inbouwen en
verplichten is moeilijk en werkt ook verstikkend. Ook hier kan de Hernieuwbare Richtlijn van de
Commissie als voorbeeld dienen: zij zijn begonnen met een bepaalde toepassing van energie
(vloeibare biomassa en biobrandstoffen) met 4 criteria op projectbasis. Een uitbreiding hiervan
wordt momenteel nog bestudeerd.
Bijkomend moet (of kan) ook bekeken worden welke indicatoren prioritair zijn voor het beleid.
Ook dit kan een dynamisch gegeven zijn, dat verandert in verloop van tijd. Dit moet een
overheid voor zichzelf op geregelde tijdstippen uitmaken, bekijken en indien nodig aanpassen.
Een systeem dat hier heel flexibel mee omgaat is het Franse systeem met de voorwaarden die
per call ingebouwd worden. De voorwaarden van 2012 kunnen er heel anders uitzien dan die
van 2017 als de prioriteiten van de overheid zijn veranderd, zonder daarmee de stabiliteit van
bestaande projecten in het gedrang te brengen.
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Samengevat kan men stellen dat er 3 verschillende manieren zijn om duurzaam gebruik van
biomassa in het beleid in te passen. Een overzicht wordt gegeven in onderstaande tabel:
Direct

Indirect

Restrictief

Green deals: vergelijkbaar met Cfr. RED en GSC
milieubeleidsovereenkomst
» GHG & landgebruik
Call systeem:
» Criteria voor vergunningen
» groene warmte: 1
afvalverbranding: 5 (E-recup,
economische indicator
transport, afstand, monopolie)

Verbod op gebruik van
bepaalde stromen: hout
Quota per stroom:
plantaardige en dierlijke oliën
en vetten

Criteria

Meldpunt Groenafval –
regiefunctie: 1ste fase
monitoring, 2de fase sturen
Voordelen:

Voordelen:

» Duidelijkheid voor markt

» Maatwerk mogelijk
» Evolutie in de tijd mogelijk

Voordelen:
» Duurzaam gebruik in brede
betekenis proberen af te
toetsen

Nadelen:

Nadelen:

Nadelen:

» Moeilijk voor nieuwe
ontwikkelingen vb. biorefinery

» Hoe oordelen ?
» Minder duidelijk voor markt

» Wetenschap is niet klaar
voor alle criteria EN voor
andere toepassingen
» Belangrijke financiële en
administratieve extra’s voor
bedrijven => belemmerend

Tabel 7: Samenvatting inpassing duurzaam gebruik van biomassa in beleid in Vlaanderen

Een overheid kan restricitief werken door bepaalde biomassa stromen uit te sluiten voor gebruik
of quota op te leggen. Dit heeft als voordeel dat dit duidelijk is voor de markt, maar als nadeel
dat nieuwe ontwikkelingen zoals bv. Bioraffinage bemoeilijkt worden. Een andere manier is
indirect het biomassa gebruik sturen met voorbeelden uit het buitenland zoals de Green Deals in
Nederland of het call systeem in Frankrijk. De voordelen hiervan zijn dat maatwerk mogelijk is
per project en ook dat er evolutie mogelijk is in de tijd, dat een overheid dynamisch zijn
prioriteiten kan aanpassen. Moeilijkheid blijft dat een instantie nog steeds een project moet
kunnen beoordelen en hiervoor parameters nodig zijn en dat minder duidelijk is voor de markt.
Een derde manier is het rechtstreeks toepassen van criteria zoals de Europese Richtlijn voor
Hernieuwbare Energie doet met zijn duurzaamheidscriteria en zoals het beleid rond Groene
Stroomcertificaten in Vlaanderen al doet. Het voordeel is dat duurzaam gebruik in brede
betekenis zou kunnen afgetoetst worden, maar het nadeel is dat de wetenschap nog niet klaar is
om alle criteria te kwantificeren en ook niet klaar is om andere toepassingen dan energie te
beoordelen. Ook moet bijkomend aandacht besteed worden aan het feit dat het laten berekenen
en certifiëren van deze criteria een bijkomende administratieve en financiële extra kost is die er
voor bedrijven bijkomt en belemmerend en verschuivingen naar andere markten (waar deze
criteria niet gelden) kan veroorzaken. Het gebruik van criteria kan ook op een bepaalde manier
een onderdeel worden van een indirecte sturing als de criteria gebruikt worden voor de
beoordeling.
Vlaanderen gebruikt reeds de 3 verschillende manieren om duurzaam gebruik van biomassa te
stimuleren. Op een directe manier stuurt de Vlaamse overheid al door een verbod op te leggen
van gebruik van bijvoorbeeld bepaalde houtfracties voor de productie van energie, quota’s
worden opgelegd bij plantaardige en dierlijke oliën en vetten voor productie van energie. De
indirecte manier zoals een call systeem ligt voor in het voorstel rond Groene Warmte waar met
een call systeem zal gewerkt worden en de beoordeling van 1 parameter nl. de economische
efficiëntie. Het op te richten meldpunt Groenafval kan mogelijks ook een indirecte manier
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worden om te sturen. De derde manier om biomassa optimaal te sturen wordt gebruikt in de
duurzaamheidscriteria en Vlaanderen is hier pionier in geweest en gaat zo ver als de
internationale consensus wat betreft bindende criteria.
Mogelijkheden voor Vlaanderen om duurzaam gebruik van biomassa te stimuleren, kan op
verschillende manieren: of Vlaanderen kiest er voor zijn huidige beleidsinstrumenten te verfijnen
(verbod, quota’s, meldpunt, groene stroom certificaten, …) met als voordeel dat deze
instrumenten gekend zijn en er de nodige ervaring mee is, maar als nadeel dat de instrumenten
versnipperd zijn over verschillende beleidsdomeinen en dat heel wat van deze instrumenten
enkel voor energietoepassingen zijn. Dit kan een belemmering zijn in de stimulering naar een
cascade benutting van biomassa.
Een andere mogelijkheid is om meer naar een totale ketenbenadering te gaan. Hier kan men
denken aan een totaal evaluatie van een project (weliswaar pas mogelijk vanaf een bepaalde
grootte orde van een project) waar men de milieu, sociale en economische factoren zo goed als
mogelijk beschrijft en het project in zijn geheel beoordeeld wordt. Een gelijkaardige procedure
heeft de Belgische overheid gevolgd bij de toekenning van de biobrandstoffen quota’s voor de
periode 2007-2013.
Een andere manier om met het totaalpakket om te gaan is een milieuvergunning benaderen
vanuit de volledige keten, inclusief voor- en naketen van de installatie zelf: Stel een vergunning
voor een biomassaverbrandingsinstallatie wordt bekeken in relatie met de afnemers voor
warmte en lokale aanbieders van biomassa (straal van X km voor aanvoer van biomassa).
Bij een totale ketenbenadering blijft evenwel nog steeds de moeilijkheid dat een overheid keuzes
moet maken: welke criteria zal ze gebruiken om te oordelen, zal de overheid werken met
minimumwaardes per criteria of is een hoge totaalscore voldoende zodat binnen een project
lage scores kunnen gecompenseerd worden met uitzonderlijk goede scores ?
Er zijn nog mogelijkheden voor Vlaanderen om duurzaamheidsindicatoren meer in het beleid te
krijgen, maar als we bekijken wat Vlaanderen momenteel al in zijn wetgeving voor hernieuwbare
energie heeft staan, zijn we als Vlaanderen al pionier in heel wat aspecten met betrekking tot
duurzaamheidscriteria en zitten hier al meer aspecten in in vergelijking met andere Europese
lidstaten.
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Besluit
De methodiek die in deze studie voorgesteld wordt, is een methodiek die nog moet en zal
evolueren, en die ook nog een zekere dynamiek dient te volgen. Het is een eerste stap in de
richting naar het duurzaam gebruik van biomassa over alle toepassingen heen. Daarin schuilt de
kracht maar tegelijk ook de moeilijkheid omdat de huidige bestaande methodieken meestal
focussen op één toepassing (meestal energie). De methodiek uit de voorliggende studie wil
echter breder gaan, namelijk naar alle toepassingen van biomassa.
De ontwikkelde methodiek kan (of moet) op 2 manieren periodiek te worden herbekeken worden
in de tijd. Een eerste aspect is na te gaan of de voorgestelde indicatoren nog in lijn zijn met de
prioriteiten van de overheid en welke keuzes er op het internationale niveau naar voor worden
geschoven. Een tweede niveau van opvolging/verfijning is het verder zoeken naar of opvolgen
van het concretiseren van de gedefinieerde indicatoren in kwantificeerbare verificatoren.
Het beleid kan bovenstaand studiewerk gebruiken om bepaalde indicatoren te gebruiken in haar
lastenboeken, of vragen naar rapportering of in beslissingsbomen gieten die gebruikt worden in
het biomassa beleid.
Bij het ontwikkelen van de methodiek zijn volgende belangrijke aandachtspunten naar voor
gekomen:
1
Het invullen en becijferen van criteria is een grote moeilijkheid. Voor milieu-indicatoren is
reeds heel wat cijfermateriaal beschikbaar maar ook hier is het niet evident om voor de
verschillende toepassingen en hun alternatieven het volledige scala van milieu-indicatoren
kwantitatief ingevuld te krijgen. Op basis van de testcase blijkt een semi-kwantitatieve of
zelfs kwalitatieve aanpak vaak wenselijk. De milieu-indicatoren die wel gekwantificeerd
konden worden gebruiken regelmatig datarecords uit Eco-Invent, een Zwitserse databank
om LCA-berekeningen te maken. De nodige voorzichtigheid dient hierbij gehanteerd te
worden aangezien deze database niet alles bevat en omvat, en omdat de database geen
(of weinig) regiospecifieke gegevens bevat (met name gegevens over basisprocessen
zoals ze in Vlaanderen meestal uitgevoerd worden);
2
Kwantificeren van economische impact:
Hoewel economische impact meer behelst dan enkel ‘tewerkstelling’, wordt nu toch enkel
deze indicator als enige economische indicator naar voor geschoven. In eerste instantie
heeft VITO de piste van ‘toegevoegde waarde’ bewandeld maar het bleek een zeer
moeilijke oefening om deze indicator te becijferen, vandaar dat gekozen is om te focussen
op ‘tewerkstelling’.
3
Kwantificeren van sociale impact:
Voor het kwantificeren van sociale impacts stelt VITO geen nieuwe indicatoren naar voor
maar wordt voorgesteld te aan te sluiten op wat de Europese Commissie hierrond zal doen
en dan af te stemmen op de EU-methodologie.
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Bijlage 2: Milieuimpacts en indicatoren
LCIA-methode ReCiPe 2008 (Goedkoop et al., 2009)
Levenscyclusanalyse (LCA) is een methodologie om de milieuimpacts van de levenscyclus van
producten of activiteiten kwantitatief te analyseren. Per toepassing wordt uitgegaan van een
functionele eenheid die de vergelijkingsbasis vormt tussen een te evalueren toepassing en de
referentie.
ReCiPe 2008 is een methode om de levenscyclusimpacts te berekenen en bouwt verder op de
Eco-indicator 99 en het CML Handbook on LCA (2002). ReCiPe 2008 bevat 2 sets van impact
categorieën en bijhorende indicatoren: 18 op midpoint-niveau en 3 op endpoint-niveau. In
onderstaande tabel worden de categorieën en indicatoren opgelijst, met aanduiding van de
midpoint-categorieën die bijdragen aan een bepaalde endpoint-categorie.
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Midpoint categoriën

Indicator
Opwarmende
infra-rood -staling
Stratosferische
ozonconcentratie
Baseverzadiging
Fosfor
concentratie
stikstof
concentratie
risico-gewogen
dosis
fotochemische
ozon concentratie
PM10 inname
risico-gewogen
concentratie
risico-gewogen
concentratie
risico-gewogen
concentratie
geabsorbeerde
dosis
landgebruik

Eenheid
W*yr/m²

Endpoint categoriën (Area of Protection)
Menselijke
Schade aan
Uitputting van
gezondheid
ecosystemen
grondstoffen
DALY
Verlies aan
Toename in
(disabilitysoorten
kosten voor
adjusted
gedurende
toekomstige
loss of life
een jaar
ontginning
years)
yr
#/yr
$
+
+

ppt1*yr

+

m²*yr

+

*

landgebruik

m²*yr

+

*

transformatie

m²

+

*

hoeveelheid
water
kwaliteitsafname

m³

‘upper heating
value’

MJ

Impact
Indicator

Impact
Klimaatverandering
Ozonlaagaantasting
Verzuring
Eutrofiëring (zoet
water)
Eutrofiëring
(zeewater)
Humane toxiciteit
Fotochemische
oxidatie
Vorming van fijn stof
Ecotoxiciteit
(bodem)
Ecotoxiciteit (zoet
water)
Ecotoxiciteit
(zeewater)
Ioniserende straling
Landgebruik
(landbouw)
Landgebruik
(verstedelijkt
gebied)
Transformatie van
natuurgebied
Wateruitputting
Uitputting van
mineralen
Uitputting van
fossiele bronnen
Erosie°
Verzilting°
Hinder (geur, geluid,
licht)°

*

yr*m²
yr*kg/m³

+
+

yr*kg/m³

*

-

+

kg

+

kg
m²*yr

+

*
+

m²*yr

+

m²*yr
man*Sv

kg

-1

+
+

*
+
+

+: kwantitatieve relatie werd gedefinieerd in ReCiPe 2008
*: dit is een belangrijke relatie, maar werd niet kwantitatief opgenomen in
ReCiPe 2008° : relevante midpoint categorieën die niet meegenomen worden
in ReCiPe 2008.

1

ppt verwijst naar chloorequivalenten
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Impact Assessment Guidelines (Europese Commissie, 2009)
Bij het beoordelen van wetsvoorstellen houdt de Europese Commissie rekening met de te
verwachten voordelen en nadelen van mogelijke beleidskeuzes vai de opmaak van een Impact
Assessment. Hierin worden de potentiële economische, sociale en milieuimpacten toegelicht.
De milieuimpacten waarmee rekening wordt gehouden, zijn hieronder opgelijst:
― Klimaat;
― transport en energiegebruik;
― luchtkwaliteit;
― biodiversiteit, flora, fauna en landschappen;
― waterkwaliteit;
― bodemkwaliteit;
― landgebruik;
― hernieuwbare en niet-hernieuwbare grondstoffen;
― milieu-impacts van productie en consumptie;
― afvalproductie en recycling;
― waarschijnlijkheid of schaal van milieurisisco’s;
― dierenwelzijn;
― internationale milieu-impacts.
Schaalniveau van milieuimpacts
Bij milieueffecten kan globaal een vijftal schaalniveaus worden onderscheiden (van den
Dobbelsteen en Alberts, 2001):
Schaalniveau

Globale straal

Optredende milieueffecten

mondiaal

hele wereld

grondstof-, energie- en
waterverbruik
klimaatverandering
ozonlaagaantasting

continentaal

1.000 - 10.000 km

verzuring
verspreiding van stof
kernongevallen

fluviaal

100 - 1000 km

vermesting en eutrofiëring
verspreiding van schadelijke
verontreinigingen

regionaal

10 - 100 km

erosie
landschapsaantasting
verdroging

stedelijk

1m -10 km

ozon op leefniveau
zomer- en wintersmog
geluid-, stankhinder
verontreiniging in binnenmilieu
straling
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Bijlage 3: Sociale impacts en indicatoren
Impact Assessment Guidelines (Europese Commissie, 2009)
De sociale impacten waarmee rekening wordt gehouden in de Impact Assessment Guidelines
van de Europese Commissie:
― werkgelegenheid en arbeidsmarkt;
― jobkwaliteit, rechten en normen;
― sociale bescherming van specifieke groepen;
― non-discriminatie;
― rechten van het individu, privacy;
― stakeholder betrokkenheid, administratie, toegang tot rechtspraak en informatie, media en
ethiek;
― publieke gezondheid en veiligheid;
― misdaad, terrorisme en veiligheid;
― effect op sociale, gezondheid en educatieve systemen;
― cultuur (erfgoed, diversiteit, toegang);
― sociale impact in het buitenland.
Global Reporting Initiative
De sociale indicatoren van het Global Reporting Initiative (GRI, 2008) richten zich vooral op
bedrijfsniveau:
1
mensenrechten
― strategie en management;
― non-discriminatie;
― vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling;
― kinderarbeid;
― dwangarbeid;
― bedrijfsdiscipline;
― veiligheidsmanagement;
― rechten van inheemse volkeren.
2
sociale verantwoordelijkheid
― gemeenschapsactiviteiten, sociale projecten;
― stakeholder betrokkenheid;
― sociaal jaarverslag;
― corruptie en omkoping;
― financiële bijdragen aan politieke partijen;
― concurrentiegedrag en prijsstrategieën.
3
productverantwoordelijkheid
― consumentengezondheid en –veiligheid;
― producten en diensten;
― toelevering standaard;
― advertentiebeleid;
― privacy.
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NTA 8080 (http://www.duurzame-biomassa.org/publicaties/3938)
Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft eisen voor duurzame biomassa ten
behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof). Onder
biomassa worden zowel vaste, vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan. Deze NTA is
bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die duurzaam biomassa willen produceren,
verwerken, verhandelen of inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof.
Binnen NTA8080, principe 9 (“Productie van biomassa draagt bij aan het welzijn van de
werknemers en de lokale bevolking”) worden volgende criteria gedefinieerd:
― geen negatieve effecten op arbeidsomstandigheden van werknemers (referentie naar ILO
conventies);
― geen negatieve effecten op mensenrechten (ref. naar UN “Universele rechten van de
mens”);
― Het gebruik van land leidt niet tot schending van officieel eigendom en gebruik, en
gewoonterecht zonder vrije en voorafgaande instemming van voldoende geïnformeerde
lokale bevolking;
― positieve bijdrage tot het welzijn van de lokale bevolking (impact op gezondheid en
veiligheid; betrekken van lokale mensen);
― inzicht in mogelijke schendingen van de integriteit van het bedrijf (corruptie vermijden).
Competitie met voedsel kan ook geklasseerd worden bij sociale duurzaamheid van biomassa
(“recht op betaalbaar voedsel”), maar dan meer op globaal niveau.
PROSA (GrieBhammer et al.)
De PROSA-indicatoren werden ontwikkeld door het Öko-Institut (GrieBhammer et al.). Ze zijn
gebaseerd op een uitgebreide lijst van meer dan 3000 mogelijke sociale indicatoren, verzameld
uit de bestaande literatuur, richtlijnen, codes en wetteksten (ILO-standaard, OECD Guidelines
for multinational Companies, Global Reporting Initiative, SA8000, Stiftung Warentest core
criteria, etc.).
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Impact op

Indicator

Mogelijke parameters

Werknemers

Veilige en gezonde werkcondities

Aantal arbeidsongevallen
Aantal beroepsziekten
Maatregelen voor confort en veiligheid op
de werkvloer

Vrijheid van vereniging, recht op
collectieve onderhandeling en
werknemersparticipatie

Syndicatiegraad

Gelijke kansen en behandeling en
eerlijke interactie

Rapporten overpesterijen, discriminatie,…
Percentage vrouwen, gehandicapten,
vreemdelingen,…

Afschaffing van dwangarbeid

Vrijwillige verdragen door bedrijf/sector
Gerapporteerde dwangarbeid

Afschaffing van kinderarbeid

Vrijwillige verdragen door bedrijf/sector
Gerapporteerde kinderarbeid

Rechtvaardige verloning

Ratio minimumloon/leefkosten
Aantal werknemers in laagste loonschaal

Rechtvaardige werktijden

Duur van de werkweek
Aantal rust- en vakantiedagen
Mogelijkheid voor flexibele werkuren,
combinatie werk-privé

Werkzekerheid

Aandeel tijdelijke/vaste contracten
Aandeel interimcontracten
Bescherming tegen ontslag

Sociale zekerheid

Ziekteregeling
Pensioenregeling
Zwangerschapsregeling

Professionele ontplooiing

Aantal opleidingsdagen per werknemer
Kwaliteitsvolle opleidingen

Job tevredenheid

Bereikbaarheid van de werkplaats
Bedrijfsfeestjes
Aangename werkomgeving
Huisvesting (als nodig)

Veilige en gezonde leefomgeving

Ongevallen tengevolge van
bedrijfsactiviteiten
Gezondheidseffecten op omwonenden
Lawaai-, stof-, stankhinder
Emissies

Respect voor mensenrechten

Vrijwillige verdragen door bedrijf/sector
Gerapporteerde inbreuken

Respect voor de rechten van
minderheden

Gerapporteerde inbreuken
Aanwijzingen voor uitbuiting

Burgerparticipatie

Informatievoorziening
Mogelijkheid tot klachten

Bewaking en verbetering van
sociale en economische kansen

Impact op lokale grondstofconflicten,
overbelasting van infrastructuur.
Impact op lokale ontwikkeling

Publieke betrokkenheid bij de
duurzaamheidsproblematiek

Lidmaatschap in allianties en
programma’s om duurzame
bedrijfsvoering te promoten

Lokale
gemeenschap

Maatschappij
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Voorkomen van onverantwoorde
risico’s

Gebruik van GGO’s
Gebruik van radioactieve substanties

Creatie van werkgelegenheid

Arbeidsintensiteit

Beroepsopleiding

Aantal leercontracten t.o.v. vaste
contracten
On-the-job-training

Corruptiebestrijding en niet
Rapporten over corruptie
tussenkomen in gevoelige politieke Anti-corruptiemaatregelen
aangelegenheden
Minimale sociale en
milieustandaarden voor
toeleveranciers en partners

Bewezen efforts

Bijdrage aan de nationale economie Bijdrage aan BNP
en stabiele economische
Directe investeringen
ontwikkeling
Bijdrage aan handelsbalans
Ontwikkeling van innovatieve producten
Bijdrage aan het nationaal budget

Belastingen minus subsidies

Preventie en oplossing van
gewapende conflicten

Link tussen activiteiten en gewapende
conflicten

Transparante zaakgegevens
Bescherming van intellectuele
eigendomsrechten
Gebruikers en
consumenten

Bescherming van de veiligheid en
gezondheid van de
gebruiker/consument

Risico’s gerelateerd aan het product
Aantal ongevallen of dodelijke ongevallen
gerelateerd aan gebruik van het product

Productkwaliteit en dienstverlening Service, repareerbaarheid,
beschikbaarheid van reserveonderdelen
Omgang met klantenklachten
Eerlijke concurrentie en marketing

Koppelverkoop
Frauduleuze, misleidende marketing
Prijsafspraken
Aandeel reclamekosten in productprijs

Volledige en begrijpbare product
informatie

Labeling
Handleidingen
Ingrediëntenlijst

Bescherming van de privacy
Verbetering van de sociale en
economische kansen
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Toegang tot produkten
Geschiktheid voor zwakkere
bevolkingsgroepen
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Social LCA (Jørgensen et al. (2008))
In hun reviewartikel over Social LCA geven de auteurs een overzicht van mogelijke sociale
indicatoren. Zoals in een LCA rond milieuimpacts wordt ook hier met midpoint en endpoint
indicatoren gewerkt. Een speciaal aandachtspunt bij de sociale midpoint indicatoren is dat
sommige indicatoren enkel een negatieve score toelaten. Zo zal de score voor dwangarbeid
nooit ‘goed’ kunnen zijn, maar eerder variëren van 0 of OK (geen dwangarbeid) tot een lagere
score.
Sociale midpoint indicatoren (afkomstig van 11 auteurs):
Mensenrechten:
― non-discriminatie;
― vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling;
― kinderarbeid;
― dwangarbeid.
Arbeidsomstandigheden en werkmethodes:
― eerlijke verloning;
― voordelen en faciliteiten;
― veilige en gezonde werkomgeving;
― aangename en georganiseerde werkomgeving;
― opleiding en training van werknemers.
Maatschappij:
― corruptiebestrijding;
― gemeenschapsactiviteiten, sociale projecten;
― stakeholderbetrokkenheid;
― duurzaamheidsvoorwaarden opleggen aan zakenpartners en zelf opvolgen.
Productverantwoordelijkheid:
― consumentengezondheid en –veiligheid;
― productlabelling en informatie;
― ethische marketing en reclame.
Sociale endpoint indicatoren (afkomstig van 2 auteurs):
― sterftecijfer;
― ziektecijfer;
― zelfstandigheid/autonomie;
― veiligheid, zekerheid en vertrouwen;
― ongelijke mogelijkheden;
― inspraak en invloed.
Met als voorstel voor een bijkomende ‘Area of protection’ (bovenop de 3 gebieden die reeds in
de traditionele LCA vervat zitten): ‘Menselijke waardigheid en welzijn’.
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Bijlage 4: Economische impacts en
indicatoren
Impact Assessment Guidelines (Europese Commissie, 2009)
De economische impacten waarmee rekening wordt gehouden in de Impact Assessment
Guidelines van de Europese Commissie:
― functioneren van de markt en concurrentie (marktsegmentering, monopolievorming,
vermindering van consumentenkeuze);
― competitiviteit en investeringen (invloed op productiviteit, grensoverschrijdende
investeringen, relocatie van activiteiten);
― werkingskosten en bedrijfsbeheer van kmo’s;
― administratieve lasten voor bedrijven;
― overheden (extra administratieve lasten, creatie of herstructurering van overheidsdiensten);
― eigendomsrechten;
― innovatie en onderzoek (stimuleren of afremmen van r&d, productiviteit, efficiëntie);
― consumenten en gezinnen (prijsverhogingen/verlagingen, kwaliteit en beschikbaarheid van
goederen, informatie en bescherming);
― specifieke regio’s en sectoren (bvb. jobcreatie of verlies);
― internationale relaties (effecten op andere landen, ontwikkelingslanden);
― macro-economisch klimaat.
Economische indicatoren voor België (Nationale Bank van België)
Een selectie uit de indicatoren van de NBB:
― Toegevoegde waarde:
–
BNP;
–
Import;
–
Export;
–
Handelsbalans.
― Arbeidsmarkt:
–
activiteitsgraad;
–
werkloosheidsgraad;
–
jeugdwerkloosheid (< 25 jaar);
–
aantal vacatures;
–
inkomen.
― Prijzen en inflatie:
–
Index;
–
Inflatie.
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Andere aspecten
Uitputting van voorraden (fossiel, mineralen, hernieuwbaar) kadert inherent ook in de
economische duurzaamheid van een systeem. Kort hieraan gelinkt is energie-efficiëntie.
― Energievoorzieningszekerheid;
― importafhankelijkheid, mate van zelfvoorziening;
― mogelijke alternatieven voor de betreffende toepassing;
― diversificatie (principe van resilience), (1) te hoge afhankelijkheid vermijden, (2) de markt
minder afhankelijk maken van één bepaalde grondstof;
― cascadering / prioritisering van de toepassingen (ecopiramide);
― recycleerbaarheid (sterk gelinkt aan ‘uitputting van voorraden’);
― marktverzadiging (beperkte afzet in een bepaalde markt)?;
― inkomsten van het bedrijfsleven, en voor de overheid;
― toegevoegde waarde (value added) voor de maatschappij (excl subsidies);
― werkgelegenheid;
― lokale welvaart.
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Bijlage 5: Geïntegreerde systemen
Naast de scheiding tussen economische, sociale en milieu-indicatorsets zijn er ook systemen
die meer globale indicatoren of criteria naar voor schuiven.
Cradle-to-Cradle (McDonough en Braungart, 2002)
1
Material identification
Every single ingredient within a product needs to be identified and checked for its quality
with respect to human and environmental health. With this knowledge it can be assured
that no materials present in the product are damaging to human health or the environment.
Rather than eliminating substances, it is the aim to come to a list of positive ingredients.
2
Material reutilization
How can the ingredients or the product made fit for reuse after end-of-first-use. In such a
way, material cycles are made continuous.
3
Sun as energy
How to use sun as prime energy source, or in a more broad perspective, how can
renewable energy be used during production.
4
Water
A responsible attitude towards water usage needs to be shown. How to minimise water use
and how to close the water cycles.
5
Social responsibility
A commitment to social principles, i.e. matching social conditions on the work floor and in
the supply chain.
Veerkracht - resilience
De veerkracht van een sociaal-ecologisch systeem (SES) is van belang voor onze
maatschappij. Kenmerkend voor een SES is het ruimtelijke en temporele patroon van het
gebruik van grondstoffen waar rond mensen zich organiseren in een sociale structuur, d.i.
distributie van mensen, management van grondstoffen, consumptiepatronen, heersende
normen en reglementering enz). Veerkracht van een SES (Folke 2006) wordt omschreven als
1
de hoeveelheid verstoring een systeem kan absorberen;
2
de mate waarin het systeem in staat is zichzelf te organiseren;
3
de mate waarin het systeem het vermogen tot aanpassing (adaptatie) door middel van
‘leren’ kan verhogen.
Het concept van veerkracht (wordt in het Engels resilience genoemd) stamt voort uit onderzoek
naar ecosystemen en de manier waarop deze shocks kunnen absorberen (o.a. Holling 1973,
1996; Scheffer et al. 2001). De uitbreiding van veerkracht ten aanzien van sociaal en ecologisch
gekoppelde systemen is nog maar recent (Gunderson & Holling 2002; Walker et al. 2002) en
wordt dus best beschouwd als een theorie in ontwikkeling. Nieuwe inzichten vervangen de
oudere definities niet maar voegen wel extra dimensies toe. Het raamwerk van veerkracht geeft
een ‘manier van denken’ weer over sociaal-ecologische systemen: denken in termen van
stabiliteitsdomeinen, aanpassingsvermogen en panarchie (Gunderson et al. 2006).
De belangrijkste concepten van deze manier van denken zijn de volgende:
― Nonlinearity, alternate regimes and thresholds: Hierbij gaat men uit van een niet lineaire
dynamiek van SES. Dit wil zeggen dat een uiterst kleine verandering kan leiden tot een
ingrijpende verandering van het systeem naar een minder wenselijke toestand. Dit treedt op
als er een kritieke drempel wordt overschreden.
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Adaptive cycles: SES hebben de neiging om een cyclus van terugkomende fasen te
doorlopen: exploitation and conservation (stabiel, langzame verandering, voorspelbaar,
vastleggen van hulpbronnen), release and reorganization (vrijzetten van hulpbronnen,
chaos, snelle verandering, opportuniteiten; Fig 1¹).
Panarchie – verschillende schaalniveaus and schaaloverstijgende effecten. SES
functioneren op verschillende temporele, ruimtelijke en sociale niveaus. Elke schaal kan
zich in een verschillende fase van de adaptieve cyclus bevinden. Om een schaal te
beheren dienen de schaaloverstijgende effecten mee in beschouwing genomen te worden.
Transformeerbaarheid. Het effect van het overschrijden van een kritieke drempel is
onomkeerbaar. Het SES kan niet terug keren naar zijn oorspronkelijke toestand. Het kan
wel transformeren naar een nieuwe SES met nieuwe variabelen, schalen van organisatie
enz.

―

―

―

Deze concepten worden in onderstaande figuur samengevat.

Figuur 1: Weergave van de fasen van de adaptieve cyclus (adaptive cycle¹) Deze is gebaseerd op de
verschillende fasen van successie die ecosystemen doorlopen. Elke fase heeft een specifieke evolutionaire
functie. Gebaseerd op Gunderson & Holling 2002.

Om na te gaan of een systeem veerkrachtig is, dient men te weten in welke fase het systeem
zich bevindt, welke de kritieke variabelen zijn, waar de drempelniveaus zich bevinden en hoe de
schaaloverschrijdende interacties de veerkracht beïnvloeden. Rockström en collega’s (2009)
hebben als eerste aan de hand van een uitgebreide dataset een eerste inschatting gemaakt van
welke sleutelvariabelen de veilige beweegruimte overschreden hebben: biodiversiteit, klimaat en
stikstofcyclus (Fig. 2).

¹

http://www.resalliance.org/index.php/key_concepts
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Figuur 2: Weergave van de veilige en minder veilige zone waarin de subsystemen van de aarde zich bevinden.
Gebaseerd op het planetary boundaries concept van Rockström et al. 2009

Veerkracht wordt meer en meer beschouwd als een positieve eigenschap van een systeem. In
het domein risicomanagement wordt een afname in veerkracht geassocieerd met een
verhoogde waarschijnlijkheid dat het systeem vervalt in een onwenselijke toestand (UNISDR
2005). Management voor veerkracht betekent dat het systeem op een veilige afstand gehouden
wordt van drempels en tipping points zodat het systeem verstoring kan absorberen zonder
catastrofale gevolgen (Scheffer et al. 2001). Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen
specifieke veerkracht, d.i. veerkrachtigheid t.a.v. specifieke verstoringen die grotendeels
verwacht kunnen worden, en generieke veerkracht, d.i. opgewassen zijn tegen een waaier aan
verstoringen inclusief onverwachte verrassingen.
Belangrijke vereisten voor generieke veerkracht zijn:
― diversiteit: een verscheidenheid in manieren om dezelfde functie te garanderen. Als één
functie faalt (bijvoorbeeld het uitvallen van verlichting door een stroompanne) dan zijn er
alternatieve manieren om dezelfde functies te garanderen (bijvoorbeeld via kaarsen,
gaslampen, batterijlampen).
― abundantie¹ : duplicatie van cruciale componenten van een systeem om de
betrouwbaarheid te verhogen. Vaak gaat het om back-up elementen bijvoorbeeld meerdere
noodgeneratoren die opgestart kunnen worden tijdens een stroompanne.

¹

Dit is een vertaling van de Engelse term ‘Redundancy’: the duplication of critical components
of a system with the intention of increasing reliability of the system, usually in the case of a
backup or fail-safe. In absolute termen is een dergelijk component dus overtollig (de
noodgeneratoren verhogen de capaciteit niet). In relatieve termen verhogen ze de
toeleveringszekerheid bij eventuele verstoringen.
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Aanpassingsvermogen¹: de flexibiliteit van een systeem om zich aan te passen aan
veranderingen in de omgeving. Dit kan gaan van aanpassing van het systeem tot transformatie
van het systeem waarbij de functies van SES ook kunnen veranderen (Walker 2004). Het
aanpassingsvermogen van een systeem vergroot als er rekening wordt gehouden met een
brede waaier aan perspectieven van groepen of stakeholders om aanpassingsstrategieën te
informeren; als er een groot leervermogen aanwezig is in netwerken, als instituties voldoende
flexibel zijn, als er voldoende vertrouwen en sociaal kapitaal aanwezig is en als er voldoende
financiële middelen voorhanden zijn (Folke et al. 2005).
Al deze aspecten verkleinen de kwetsbaarheid van het systeem t.a.v. verstoringen. Beheers- of
managementsystemen kunnen zo ontworpen worden dat ze de veerkracht van het systeem
vergroten. Indien terugkeren naar de oorspronkelijke toestand niet meer mogelijk is, kan men
via management voor veerkracht trachten om (1) een ongewenste toestand te voorkomen, (2)
om te evolueren van een ongewenste naar een gewenste toestand of (3) om het systeem op
een niet catastrofale manier te transformeren in een nieuw systeem.
Het raamwerk van veerkracht focust vooral op de dynamiek van SES; het evolutieve karakter
ervan. Wij beïnvloeden de evolutie van SES op verschillende wijzen. Via het gebruik van
technologie, via onze intellectuele capaciteiten en communicatiestrategieen, via foresight
oefeningen en via macht. Deze menselijke kenmerken kunnen de veerkracht doen afnemen
(bijvoorbeeld via technologische lock-in) of doen toenemen (via bewuste veranderstrategieen).
EU Non-energy extracting Industry – Sustainability indicators 2001-2003
Vrijwillig initiatief van de Europese delfstoffenindustrie:
― tewerkstelling (aantal werknemers, aantal werkuren);
― opleiding van werknemers (% van de arbeidstijd voor opleiding);
― arbeidsveiligheid en gezondheid (% verloren arbeidtijd door ongevallen, %
veiligheidsopleiding);
― omzet (€) en investering in R&D (%);
― kosten voor exploratie (€ en als % van de omzet);
― communicatie met lokale gemeenschappen (aantal opendeurdagen, discussies,
informatieavonden, rondleidingen, systemen voor opvolging van klachten);
― energie-efficiëntie (MJ);
― waterverbruik (m³);
― landgebruik (ha) en management (% in herontwikkeling);
― gebruik van gevaarlijke producten (ton en % van productie);
― transport (gemiddelde afstand tussen extractie en verkoop);
― aantal milieu-incidenten.
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