
Juli/Augustus 2014  Jaargang 68 nr. 7/824

Marcel Kok is programma-

leider Milieu en ontwikke-

ling bij het Planbureau voor 

de Leefomgeving. Hij doet 

onderzoek naar o.a. nieuwe 

wegen voor internationaal 

milieu- en biodiversiteitsbe-

leid en verduurzaming van 

handelsketens; Joyeeta 

Gupta is hoogleraar Milieu 

en Ontwikkeling in het 

Mondiale Zuiden aan de 

Universiteit van Amsterdam 

en het UNESCO-IHE Institute 

for Water Education in Delft. 

(Haar boek The History of 

Global Climate Governance 

is recent gepubliceerd 

door Cambridge University 

Press). Beide auteurs heb-

ben bijgedragen aan het 

recente AIV-Advies Nieuwe 

Wegen voor Internationale 

Milieusamenwerking.

Marcel Kok & 
Joyeeta Gupta

Biodiversiteit als 
uitdaging voor 
Internationale 
Samenwerking

Het ministerie van Buitenlandse zaken is gaan inzetten op internationale publieke goederen 

(IPG’s) als oriëntatiepunt voor internationale samenwerking op het gebied van duurzaamheid, met 

een open oog voor de belangen en de positieve bijdrage die nederlandse bedrijven daarbij kunnen 

spelen. Wat zijn de mogelijkheden en implicaties die deze nieuw ingeslagen koers op het gebied 

van Internationale Samenwerking biedt voor biodiversiteit?

Nederland heeft zich als partij in het 

Biodiversi teitsverdrag (United Nations 

Convention on Biological Diversity, CBD) 

en in diverse andere internationale fora gecommit-

teerd om het verlies aan biodiversiteit een halt toe 

te roepen, zowel binnen als buiten de eigen lands-

grenzen. In het kader van de CBD is in 2010 een 

veelomvattende lijst van twintig doelen vastgesteld 

voor de bescherming van biodiversiteit, het duur-

zaam beheer en een eerlijke verdeling van opbreng-

sten van (genetische) biodiversiteit: de 2020 Aichi 

Biodiversity Targets. Deze doelen zijn geformuleerd 

vanuit een lange-termijnvisie die stelt dat in 2050 

alle biodiversiteit beschermd, gewaardeerd, her-

steld en verstandig gebruikt moet worden (2050 

Vision). Daarbij wordt groot belang gehecht aan de 

rol van de lokale bevolking en inheemse volken en 

de erkenning van hun kennis en rechten op het ge-

bruik van hun omgeving.

Tot op heden is de gezamenlijke inspanning van 

landen onvoldoende geweest om het wereldwijde 

verlies van biodiversiteit te stoppen.1 Hoewel beleid 

weliswaar voortgang boekt bij de bescherming van 

biodiversiteit door gebieds- en soortbescherming, 

is het niet in staat gebleken de directe en indirecte 

drijvende krachten en drukfactoren van biodiversi-

teitsverlies aan te pakken. Om dat mogelijk te ma-

ken, is een brede beleidsbenadering nodig, waarin 

de klassieke natuurbescherming (‘governance of 

biodiversity’ via bescherming van soorten, gebie-

den) gecombineerd wordt met het duurzaam be-

heer van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteem-

diensten via de mainstreaming van biodiversiteit in 

relevante beleidsterreinen en sectoren (‘governan-

ce for biodiversity’, zie fig. 1).

Met het verplaatsen van de directie Buitenlandse 

Externe Betrekkingen van het ministerie van 

Economische Zaken naar het ministerie van 

Buitenlandse Zaken zijn internationale handel en 

ontwikkelingssamenwerking in één ministerie bij 

elkaar gekomen. Het ministerie is gaan inzetten 

op internationale publieke goederen (IPG’s) als 

oriëntatiepunt voor internationale samenwerking 

op het gebied van duurzaamheid, met een open 

oog voor de belangen en de positieve bijdrage die 

Nederlandse bedrijven daarbij kunnen leveren.2 

IPG’s moeten hierbij begrepen worden als ‘issues 

of global concern’. De IPG-aanpak moet een cohe-

rente benadering van duurzame ontwikkeling (eco-

nomie, sociaal en milieu) in het buitenlandbeleid 

helpen verwezenlijken.

Een IPG-aanpak zal praktische implicaties hebben 

voor doelen die gekozen worden en vervolgens 

voor actoren, instrumenten en financiering in de 

invulling van internationale samenwerking.3 Hierbij 

komt internationale samenwerking in nieuwe ver-

houdingen tussen publieke en private (transnatio-
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nale) samenwerking terecht. In het licht van de te 

kort schietende effectiviteit van multilaterale sa-

menwerking biedt dit kansen voor het vinden van 

‘new agents of change’, maar het leidt ook tot nieu-

we vragen rondom de borging van publieke belan-

gen in een marktbenadering van internationale sa-

menwerking.

Internationale samenwerking op 
het gebied van duurzaamheid en 
biodiversiteit
Na de heroriëntatie van het Nederlandse buiten-

landbeleid staan op het gebied van duurzaamheid 

nu voedsel, water, grondstoffen, energie en klimaat 

centraal. Water- en voedselzekerheid zijn daarbij 

speerpunten. Deze onderwerpen worden in onder-

linge samenhang vanuit hun ontwikkelings-, eco-

nomische en geopolitieke dimensie benaderd.

In de huidige agenda voor internationale samen-

werking van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

dreigt de aandacht voor biodiversiteit daarmee af 

te nemen. Dit is tegenstrijdig met de aanzienlijke 

Nederlandse voetafdruk op biodiversiteitsverlies 

elders,4 verdragsverplichtingen waaraan ook door 

Nederland voldaan moet worden, en het gegeven 

dat voor veel van de huidige prioriteiten in het bui-

tenlandbeleid natuurlijk kapitaal en de diensten die 

de natuur levert een belangrijke basis vormen. Juist 

de armen over de hele wereld zijn in hoge mate 

afhankelijk van het hun ter beschikking staande 

natuurlijk kapitaal. Armoedebestrijding in het alge-

meen, en voedsel- en waterzekerheid in ontwik-

kelingslanden in het bijzonder, is sterk afhankelijk 

van gezonde ecosystemen. Daarbij moet vanwege 

eventuele geopolitieke implicaties ook de de mo-

gelijke bijdrage van bodem- en ecosysteemdegra-

datie als potentiële ‘threat amplifier’, in combinatie 

met andere factoren, zoals schaarste aan voedsel 

en water, bevolkingsgroei en te kort schietend be-

stuur, in ogenschouw worden genomen.5

Ecosystemen kunnen verder een belangrijke rol 

spelen in klimaatveilige ontwikkeling, in de aanpas-

sing aan klimaatverandering en bij de opslag van 

koolstof om klimaatverandering tegen te gaan.6

Vanuit Nederlands perspectief heeft bijvoorbeeld 

de voedingsmiddelenindustrie belang bij de leve-

ringszekerheid van allerhande kwalitatief goede, 

hernieuwbare grondstoffen en beschikt Nederland 

over veel relevante kennis qua duurzame voedsel-

productie en waterbeheer, die ook internationaal 

kunnen bijdragen aan duurzamer beheer van na-

tuurlijke hulpbronnen.7

Dus los van het intrinsieke belang van het behoud 

van natuur zijn er ook vanuit verlicht eigenbelang 

binnen de huidige prioriteiten van het Nederlandse 

buitenlandbeleid goede redenen aandacht te be-

steden aan het bewerkstelligen van gezonde eco-

systemen, aan behoud van natuurlijk kapitaal en 

aan bescherming van biodiversiteit.
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Fig. 1. ‘Governance of biodiversity’ en ‘governance for biodiversity’. (Bron: PBL, Mainstreaming biodiversity in production 

sectors [nog te publiceren]).
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In het zich nu in Nederland ontwikkelende IPG-

perspectief op Internationale Samenwerking zou 

aandacht voor biodiversiteit dan ook niet mo-

gen ontbreken. Vanuit het perspectief van de 

Nederlandse prioriteiten voor duurzaamheidsbeleid 

illustreren we in dit artikel hoe de diverse beleidster-

reinen binnen Internationale Samenwerking, zoals 

economische samenwerking, mensenrechtenbe-

leid, veiligheidsbeleid en ontwikkelingssamenwer-

king, baat hebben bij het ‘meenemen’ van biodi-

versiteit en hoe ze met een geïntegreerde aanpak 

ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 

bescherming van biodiversiteit.

Economische samenwerking, 
handel en biodiversiteit
Economische samenwerking en internationale han-

del zijn steeds meer centraal komen te staan in het 

Nederlandse buitenlandbeleid. Voor Nederlandse 

bedrijven in de agrarische productieketen zijn zorg 

om de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbron-

nen en een maatschappelijke ‘license to produce’ 

belangrijke redenen om aandacht te besteden aan 

productieomstandigheden in de primaire produc-

tie. Bedrijven door de hele productieketen heen 

kunnen en moeten een belangrijke bijdrage leveren 

aan duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

en de bescherming van biodiversiteit. Dit loopt van 

de primaire producenten in de landbouw, bosbouw 

en visserij via verwerkende bedrijven, handelshui-

zen en retailers naar de consument.

Nederlandse expertise kan een bijdrage leveren 

aan verduurzaming van diverse soorten landbouw-

systemen, waardoor ook de druk op biodiversiteit 

afneemt. Agro-biodiversiteit is een belangrijke fac-

tor om klimaatbestendige landbouw- en veeteelt-

systemen te creëren. De afgelopen jaren zijn er 

vanuit Nederland ook al veel initiatieven genomen 

om handelsketens van natuurlijke grondstoffen te 

verduurzamen.7 Dit gebeurt o.a. via internationaal 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, ron-

de tafels voor bijvoorbeeld palmolie en soja, en 

vrijwillige certificering van o.a. koffie, thee en vis. 

Biodiversiteit maakt hier echter niet altijd voldoen-

de onderdeel van uit.

Aangezien Nederland met de verduurzaming van 

handelsketens (o.a. via het Initiatief Duurzame 

Handel) binnen Europa een van de voorlopers in 

ketenverduurzaming is, zou het met andere voor-

lopers, zoals Denemarken en Zwitserland, kunnen 

kijken hoe daar op Europese schaal verder vorm 

aan gegeven kan worden (bijvoorbeeld tijdens het 

komende EU-voorzitterschap van Nederland). Het 

Europese kader lijkt ook het meest passend voor 

een initiatief om de mogelijkheden van het handels-

regime (WTO) beter te benutten en om met opko-

mende landen zoals China en India de noodzaak 

en mogelijkheden van een duurzame productie- en 

leveringszekerheid van natuurlijke hulpbronnen te 

bespreken.

Andere voorbeelden waar economische samen-

werking een bijdrage kan leveren, zijn: versterking 

van duurzaamheidsrapportages die het beslag op 

biodiversiteit zichtbaar maken, bijvoorbeeld via 

het Global Reporting Initiative; OESO- en WTO-

landenreviews, waarbij ook risico’s van het verlies 

aan natuurlijk kapitaal mee worden genomen; en 

het verder bewerkstelligen dat financiële organisa-

ties bijdragen aan bescherming van biodiversiteit 

(zie hiervoor bijvoorbeeld de door de financiële we-

reld ontwikkelde Natural Capital Declaration).

Borgen belangen van kwetsbare 
groepen
Biodiversiteitsverlies heeft vaak een direct effect op 

de allerarmsten, de lokale gebruikers, die voor hun 

bestaanszekerheid van natuurlijke hulpbronnen af-

hankelijk zijn. Verder biodiversiteitsverlies zal daar-

mee ook een negatief effect hebben op de veiligheid 

en ontwikkelingskansen van de allerarmsten. Of, in 

beleidstermen, het kan de voortgang die geboekt 

is bij het behalen van de Millennium Development 

Goals op het gebied van armoedebestrijding weer 

gedeeltelijk te niet doen. Met de toegenomen na-

druk op de rol van de markt en bedrijven in interna-

tionale samenwerking en het beheer van natuurlijke 

hulpbronnen, is het ook nodig aandacht te beste-

den aan de wijze waarop publieke belangen, in het 

Biodiversiteitsverlies 

heeft vaak een direct 

effect op de lokale gebruikers, 

die voor hun bestaanszekerheid 

van natuurlijke hulpbronnen 

afhankelijk zijn
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bijzonder die van de allerarmsten, gewaarborgd 

kunnen worden.

Dat dit nodig is, blijkt bijvoorbeeld uit de toenemen-

de internationale private en publiek-private contrac-

ten die bij water- en bosbeheer worden afgesloten.8 

Deze contracten worden gesloten onder internatio-

naal privaat contract- en investeringsrecht; ze zijn 

over het algemeen vertrouwelijk van aard. Het risico 

van dit soort contracten is dat publieke en maat-

schappelijke controle over het beheer van publieke 

goederen verloren gaat. Als gevolg van het lange-

termijnkarakter van deze contracten nemen ook de 

mogelijkheden voor overheden af om via beleid het 

beheer van die gebieden te verbeteren.9 Maar ook 

bij de verduurzaming van handelsketens via stan-

daarden en certificering is het tot op heden moei-

lijk de allerarmsten te bereiken en worden vooral 

die producenten bereikt die over voldoende kennis, 

omvang en kapitaal beschikken om toegang tot 

markten te verkrijgen en de voordelen van handel 

te benutten.10

Het is dus van groot belang dat er, in aanvulling op 

economische samenwerking, vanuit mensenrech-

ten- en rechtvaardigheidsperspectief initiatieven 

en beleid ontwikkeld wordt die lokale bewoners de 

mogelijkheden biedt deel te nemen in een proces 

van duurzame economische ontwikkeling (‘inclu-

sive green growth’) en hen beschermt tegen onge-

wenste processen van in- en uitsluiting in de markt. 

Capaciteitsontwikkeling is daarbij van cruciaal be-

lang. Een brede en universele duurzaamheidsbena-

dering van de Sustainable Development Goals en 

de Post-2015-discussie, waarbij natuurlijke hulp-

bronnen en biodiversiteit als ‘targets’ onderdeel 

uitmaken van brede doelen voor voedsel, water en 

energie, kan op strategisch niveau helpen lange-

termijnrichting te geven aan internationale samen-

werking op dit gebied.

tot slot
Met dit artikel beogen we te laten zien dat het van-

uit de huidige prioriteiten van duurzaamheidsbeleid 

van het ministerie van BZ noodzakelijk is het duur-

zaam gebruik van biodiversiteit en ecosystemen in 

uiteenlopende onderdelen van het buitenlandbeleid 

mee te nemen. De IPG-benadering die Nederland 

met het buitenlandbeleid voorstaat, biedt kansen 

voor een geïntegreerde aanpak. Tegelijkertijd is een 

dergelijke benadering ook een noodzakelijke aan-

vulling op het traditionele biodiversiteitsbeleid van 

soort- en gebiedsbescherming. Bescherming van 

de natuur is nog steeds heel erg nodig, maar zij is 

onvoldoende om ook de onderliggende oorzaken 

van biodiversiteitsverlies aan te pakken. Bedrijven 

verderop in handelsketens hebben belang bij een 

duurzame primaire productie, die zowel de be-

langen dient van de primaire producenten en hun 

werknemers als zorgt voor instandhouding van de 

ecosystemen waarvan productie afhankelijk is.

Een IPG-benadering van buitenlandsbeleid vraagt 

voorts dat het ministerie van Buitenlandse Zaken 

en de vakministeries samenwerken. De Natuurvisie 

voor Nederland biedt hiervoor ook aanknopings-

punten. Ook in het internationale biodiversiteitsbe-

leid kan meer aandacht worden besteed aan eco-

nomische sectoren die verantwoordelijk zijn voor 

de onderliggende oorzaken van biodiversiteitsver-

lies, of aan de coherentie met andere beleidsterrei-

nen, zoals handel, klimaat, ontwikkeling en armoe-

debestrijding.
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