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Voorwoord  

Een	beter	kompas

Het BBP, het bruto binnenlands product, daaraan meten wij onze hooggeroemde economische 
groei. Maar het BBP is een stroomgrootheid. Het meet de jaarlijkse stroom van betaalde econo-
mische activiteiten in Nederland. Hoe meer we –beloond– presteren, hoe hoger het BBP. Maar wat 
een vreemde en zelfs verwrongen maatstaf om de toeneming of daling van onze welvaart te meten! 
Als er meer bodemverontreiniging is en moet worden opgeruimd, stijgt het BBP, en idem dito als er 
meer verkeersongelukken plaatsvinden. Als we onze beperkte energievoorraden snel opgebruiken, 
stijgt opnieuw het BBP. En een toeneming van onbetaalde arbeid, denk aan de vrijwilligerszorg voor 
ouderen en voor jonge kinderen, is helemaal niet in onze metingen van economische groei terug te 
vinden! Ons betaald doodwerken terwijl we alles zo snel mogelijk opgebruiken – dat is kennelijk de 
dragende filosofie van die politici die vooral in crisistijd een zo hoog mogelijk binnenlands product 
najagen. Maar dan zitten wij als burgers in een vliegtuig dat alleen is toegerust met een snelheids-
meter, dat een hoogtemeter mist, en het zelfs ook nog zonder een luchtkwaliteitsmeter in de cabine 
moet stellen. Always forward is the mighty movement, zo schreef Spencer al een eeuw geleden.

Maar het kan anders! Wie daarnaar nieuwsgierig is moet zeker dit boekje – uiteraard gegroeid uit 
vrijwilligersarbeid – aanschaffen en lezen. Er zijn alternatieve indicatoren mogelijk en volop in de 
maak, die wel degelijk rekening houden met duurzaamheid en de toe- en afname van solidariteit 
tussen mensen. We wensen U en de politici van ons land betere kompassen toe, voordat we in een 
catastrofale duikvlucht raken.

Dr. Bob Goudzwaard
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Ten geleide

Het	Plan	en	het	vervolg

Het “Meten is weten” is een bekende Nederlandse uitdrukking. De auteurs van deze brochure zijn 
van mening dat deze uitdrukking niet opgaat voor de gangbare wijze waarop het nationaal inkomen 
gemeten wordt. Want er zijn nogal wat zaken die niet gemeten worden in deze gangbare meet-
methode. Zo wordt niet ons welzijn gemeten. Ook de milieuschade wordt niet gemeten, of de 
 bijdrage van huishoudelijke arbeid.

Economische ontwikkelingen zijn niet alleen erg bepalend voor het welbevinden van mensen, maar 
ook voor de biodiversiteit, voor de CO2-uitstoot en voor internationale verhoudingen. Dat maakt 
dat nieuwe meetmethoden urgent zijn. In deze brochure worden niet minder dan acht alternatieve 
meetmethoden besproken.

We hopen hiermee bij te dragen aan de relativering van het klassieke begrip van economische groei, 
gebaseerd op het bruto nationaal product (BNP). Verder hopen we dat hiermee het belang van 
duurzaamheid en solidariteit, en van eerlijke meetmethoden onderstreept wordt.

De keuze voor een duurzaam of een onduurzaam leven is voor heel veel mensen nog te weinig 
een dilemma. Het inzicht in de gevolgen is vaak niet aanwezig. Dat geldt niet alleen voor burgers/ 
consumenten, maar ook voor beleidsmakers, ondernemers en anderen die mede richting geven aan 
onze toekomst. Met de publicatie van het Plan voor een Duurzame en Solidaire Economie, van John 
Huige en Lou Keune, door het Platform voor een Duurzame en Solidaire Economie (DSE) is een 
begin gemaakt met het bieden van een min of meer complete beschrijving van de achtergronden 
van de huidige economische crisis en de gevolgen voor mens en natuur. Het neoliberale groeimodel 
dient te worden vervangen door een duurzaam en solidair model.

Het Platform DSE wil de komende jaren steeds onderdelen van het plan verder uitwerken. In die 
uitwerking zal steeds het actuele debat over het onderdeel en de praktische aanpak van een duurzaam 
model centraal staan. Beter Meten van Welvaart en Welzijn is de eerste brochure in deze reeks van 
uitwerkingen. Deze brochure zal gevolgd worden door de brochure over Vredeseconomie. In een 
losse planning voor de periode daarna zijn o.a. delen voorzien over: de economische structuur, de 
rol van het geld en de banken, groene belastingen (nationaal en internationaal), de rol van prijs-
vorming, van werkgelegenheid, een alternatieve opzet van de macro-economische verkenningen, 
de juridische afdwingbaarheid van duurzaamheid en solidariteit, en de juridische aansprakelijkheid 
van onduurzaam gedrag.

Verbeteringen, suggesties, inspirerende initiatieven horen we graag. Op de site van het Platform 
DSE is hiervoor de mogelijkheid. Zie: www.platformdse.org

John Huige, hoofdredacteur
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Hoofdstuk 1   • Lou Keune

Inleiding	–	Beter	meten

Door het Platform Duurzame en Solidaire Economie is regelmatig aandacht gegeven 
aan de problemen verbonden met de heersende manieren van economisch meten. Dat 
lijkt een wat abstracte en academische kwestie, maar is het niet.

Welke economie
Neem het hedendaagse debat over de financieel-economische crisis en hoe die te bestrijden. Er 
is een vrij brede overeenstemming zowel onder economen als onder beleidsmakers dat het vooral 
gaat om het weer op gang krijgen van de economische groei. Want dan komen er meer belasting-
opbrengsten en kunnen schulden weer worden afbetaald. En daarvoor moeten dan, bijvoorbeeld, 
de consumenten worden opgeroepen om vooral zoveel als mogelijk te besteden, te consumeren. Of, 
een andere oproep: lonen moeten worden beperkt, en de arbeidsmarkt moet flexibel worden, pas 
dan “kunnen wij weer concurrerend worden op de wereldmarkt, dat is goed voor de economische 
groei”. Deze recepten zitten natuurlijk vol tegenstrijdigheden. Want hoe kunnen consumenten 
meer besteden als tegelijkertijd hun inkomens worden beperkt? En wat heeft het voor een land voor 
zin om te trachten meer concurrerend te worden op de wereldmarkt als tegelijkertijd alle andere 
landen dat doen, wordt dat dan niet een race to the bottom en gaten met gaten vullen?

Deze en andere economische opvattingen hebben verschillende gemeenschappelijke kenmerken. 
Een daarvan is dat “de” economie en “de” economische groei op maar één manier worden berekend: 
door de ontwikkeling van het bruto binnenlands product – BBP. Aan dit BBP zijn vele andere deel-
analyses gekoppeld, bijvoorbeeld over belastingopbrengsten. Het BBP is dus een analytisch begrip 
dat een grote rol speelt in de vaststelling van de stand en ontwikkeling van nationale en de mon-
diale economieën. Maar het is niet alleen een analytisch begrip, het heeft ook een sterk normerende 
functie als het gaat om het meten van welvaart.

Beperkingen BBP
Nu is er wat dat laatste aangaat, dus die beschrijvende functie van het BBP, al sinds decennia veel 
kritiek, zowel internationaal als binnen Nederland. Bekende namen zijn aan die kritiek verbonden. 
Zie in het buitenland bijvoorbeeld het werk van Herman Daly1 of van Mahbub ul Haq2. In Neder-
land is veel werk verzet door o.a. Roefie Hueting3, Willem Hoogendijk4, Wouter van Dieren5, en 

1 Herman Daly: Steady-State Economics (2nd ed.). Washington, D.C., 1991, Island Press
2 Al in 1968, ten tijde van een aansprekende en door veel economen toegejuichte economic boom in zijn land  

Pakistan, bekritiseerde hij deze manier van bevordering van ontwikkeling. Daarbij wees hij op de zich in die jaren 
verdiepende sociale ongelijkheden, en hij betwijfelde het door nogal wat adviseurs en politici verwachte trickle 
down effect. Jaren nadien, in 1990, was Mahbub ul Haq de eerst verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de 
Human Development Index en voor de totstandkoming van het eerste Human Development Report.

3 Roefie Hueting: Nieuwe Schaarste en Economische Groei. Amsterdam/Brussel, 1974, Agon Elsevier 
4 Willem Hoogendijk: The Economic Revolution – Towards a sustainable future by freeing the economy from  

money-making. London, 1991, Green Print
5 Wouter van Dieren: De natuur telt ook mee – Naar een duurzaam nationaal inkomen. Utrecht, 1995, Het Spectrum
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Jeroen van den Bergh6. Ook is er een brochure van XminY7. Belangrijke kritiekpunten zijn onder 
meer:

•	 Het	BBP	(of	het	nationaal	inkomen)	is	geen	maatstaf	voor	het	welzijn	of	welbevinden	van	
mensen. Er zijn bijvoorbeeld veel studies die aantonen dat geluk en/of tevredenheid niet 
of nauwelijks toenemen bij BBP-groei. Andere factoren als gezondheid en veiligheid, of de 
mate waarin voldaan wordt aan de basisbehoeften zijn van grotere betekenis.

•	 Economische	groei	zoals	gemeten	door	het	BBP	geeft	een	verkeerd	beeld	vanwege	de	grote	
inkomens ongelijkheid; wie profiteert uiteindelijk van die economische groei?

•	 Voor	zover	groei	van	het	BBP	gepaard	gaat	met	groei	van	de	consumptie,	moet	men	zich	
afvragen in hoeverre toename van consumpties boven het basisniveau nog iets toevoegt aan 
het welzijn. Want hierbij doet zich de kwestie voor van het afnemend grensnut: hoe meer 
men consumeert des te minder de extra consumptie het welzijn doet toenemen.

•	 Als	tegelijkertijd	met	BBP-groei	sprake	is	van	ecocide8 en van uitputting van hulpbronnen 
moet men zich ernstig afvragen wiens welvaart en welzijn nog gediend zijn met verdwij-
nende natuur, klimaatverandering en ernstige milieudegradaties.

Maar ook zijn er diverse kritiekpunten die de analytische waarde van het BBP ter discussie stellen. 
Het zou wel eens een verkeerd economische analyse-instrument kunnen zijn. Ook wat dit aangaat 
enkele voorbeelden.

•	 Met	het	BBP	wordt	verondersteld	dat	een	beeld	gegeven	wordt	van	de	totale	toegevoegde	
waarde zoals die in bijvoorbeeld één jaar tot stand is gekomen. Opvallend is echter dat 
alleen die toegevoegde waarden worden meegerekend waaraan monetaire transacties ver-
bonden zijn en die bovendien legaal zijn geregistreerd. Dat betekent ten eerste dat alles wat 
in het grijze en zwarte circuit wordt geproduceerd niet wordt meegerekend. Ten tweede dat 
alle waarden voortgebracht door onbetaalde arbeid (in Nederland ongeveer even groot als 
de betaalde arbeid, bijvoorbeeld huishoudelijke arbeid) niet worden meegerekend.

•	 Kosten	van	voortbrenging	van	goederen	en	diensten	waaraan	geen	monetaire	transacties	zijn	
verbonden worden niet in rekening gebracht. Dat geldt in het bijzonder de vele milieukos-
ten waarvan het overgrote deel niet betaald wordt. Maar ook sociale kosten als die verbon-
den met kinderarbeid of met betaling onder het bestaansniveau.

•	 Zelfs	is	het	zo	dat	bepaalde	kosten,	waaraan	wel	geldtransacties	zijn	verbonden,	niet	als	kos-
ten maar als opbrengsten worden geboekt. Zie bijvoorbeeld de gezondheidsgevolgen van het 
intensieve autoverkeer, waardoor er teveel fijne stofdeeltjes worden uitgestoten. Daardoor 
worden mensen ziek en moeten behandeld worden. Dat kost dus ook geld. Maar het zijn 
kosten verbonden met onttrokken waarden in plaats van toegevoegde waarden.

6 Jeroen van den Bergh: BNP, weg ermee! ESB nr. 4475, 18 november 2005
7 Lou Keune, Tuur Elzinga, Theo Ruyter: Meta Economische Verkenningen – Voorstel voor de Ontwikkeling van een 

Duurzame en Solidaire Macro Economische Verkenning+. Amsterdam, 2006, XminY
8 Grootschalige milieuschade met vele slachtoffers. Zie o.a. The Climate Vulnerability Monitor 2010 – The State of the 

Climate Crisis. Madrid, 2010, DARA
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•	 Ook	de	kosten	van	allerlei	andere	vormen	van	schade,	zoals	vliegtuigongelukken,	dijk	door-
braken, ziektes in de vee-industrie en zelfs de uitbraak van een pandemie, tellen allemaal 
positief mee in het BBP.

noodzaak van anders meten
Deze en andere tekortkomingen overziende kan men zich met recht afvragen wat nog het nut is van 
het gebruik van het BBP en daarmee verbonden instrumenten van economische beschrijving en 
analyse. Veelal hoort men de opmerking dat het BBP “gemakkelijk” is, alleen al omdat “iedereen” 
het gebruikt. Dat is natuurlijk een relevant argument, wereldwijd wordt met die maatstaf gewerkt. 
Maar al werkt iedereen er mee, maar het deugt niet, dan moet men zich in alle ernst afvragen of 
het wel zin heeft. Een ander argument ten faveure van het BBP is dat daarmee een nauwgezet beeld 
gegeven kan worden van de te verwachten belastingopbrengsten. Inderdaad, wat dat aangaat dient 
het alle gemak. Maar ook dan moet men zich afvragen of het zo centraal moet staan in de beleids-
vorming en de politiek als nu gebeurt. Belastingen kunnen immers ook op andere gronden geheven 
worden.

Het is langzaam maar zeker een kwestie van overleving geworden of wij met deze praktijk moeten 
doorgaan. Want aan het BBP is ook het denken verbonden van “economische groei moet!”, het 
groei fetisjisme waarvan de levensbedreigende gevolgen steeds duidelijker worden.

Het meest wezenlijke bezwaar tegen het dominante gebruik van het BBP is dat het een manier van 
economische denken laat zien waarin geldswaarden in economische zin boven alle andere waarden 
gaan. Nu is het een apart discussiepunt in hoeverre geldswaarden zoals die zich bijvoorbeeld in prij-
zen manifesteren wel de echte waarden vertegenwoordigen. Want bij het stelsel van prijsvorming 
zijn nogal wat kritische kanttekeningen te plaatsen. Waar het vooral om gaat is dat zaken die niet 
onderhevig zijn aan prijsvorming, omdat zij niet op de markt verschijnen, niet meetellen, hooguit 
als externalities. Maar veel van de oorspronkelijke economen, de zeg maar eerstelingen in het vak, 
zouden zoals Arnold Heertje9 laat zien, zeer verbaasd zijn als bijvoorbeeld natuur als een externality 
beschouwd zou worden. Want stel je eens voor dat de natuur schaars wordt, ondanks dat er op de 
markt niet in gehandeld wordt?

Waar het in het debat over economische indicatoren in feite en ten diepste over gaat is welke 
waarden leidend moeten zijn in het economisch denken en handelen. Gaat het allereerst om gelds-
waarden (en welke dan)? Of allereerst over gebruikswaarden, dus menswaarden en natuurwaarden. 
Die laatsten zijn de belangrijkste bronnen van ons bestaan en tegelijkertijd de doelen van het wel-
vaartsstreven. Het gaat kortom om de vraag wat tot de economie behoort, en wat het kernobject 
van de economische wetenschap is of dient te zijn.

Beyond GdP
In de loop van de laatste decennia is veel werk verzet om de economie op een andere manier te 
meten, zowel in analytische zin als wat de (welvaarts-)beschrijving aangaat. Zo zijn er diverse indica-
toren ontwikkeld die een complementaire betekenis hebben. Een voorbeeld is de Human Develop-
ment Index. Andere zijn vooral als correctie op het BBP bedoeld, waaronder de Index of Sustainable 
Economic Welfare – ISEW en het Duurzaam Nationaal Inkomen – DNI. In de genoemde brochure 

9 Arnold Heertje: Echte economie – Een verhandeling over schaarste en welvaart en over het geloof in leermeesters en leren. 
Nijmegen, 2006, Valkhof Pers 

10 Lou Keune, Tuur Elzinga, Theo Ruyter: Meta Economische Verkenningen – Voorstel voor de Ontwikkeling van een 
Duurzame en Solidaire Macro Economische Verkenning+. Amsterdam, 2006, XminY
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van XminY is een poging gedaan om op een transformatieve wijze indicatoren te gebruiken. Als 
voorbeeld is daarbij de jaarlijkse Macro Economische Verkenning genomen, waarbij wordt aan-
gegeven volgens welke stappen en met behulp van welk materiaal een beschrijving ontwikkeld zou 
kunnen worden die start vanuit gebruikswaarden, dus menswaarden en natuurwaarden.10

Recentelijk zien wij ook op verschillende plaatsen en bij diverse gelegenheden een erkenning, ook 
op beleidsniveau, van de noodzaak om de economie op een andere manier te beschrijven. Bhutan 
werkt al enkele jaren met de “economie van het geluk”. Het United Nations Development Programme 
en het UN Research Institute for Social Development verfijnen diverse alternatieve meetinstrumenten. 
In Rio ’92 is een duidelijke erkenning gekomen van het begrip “milieugebruiksruimte” dat de 
gebruiksmogelijkheden van het milieu beschrijft. Barroso zwengelt in Europa de discussie over 
Beyond GDP aan. En in Nederland zijn de drie nationale planbureaus en het CBS gekomen met 
de Monitor Duurzaam Nederland waarin een grote diversiteit van indicatoren gebruikt wordt om 
welvaart en welzijn te beschrijven.11 In de samenleving zijn er vele initiatieven genomen, zowel door 
publieke overheden als ook door bedrijven en instellingen en vele duizenden individuele burgers, 
om de Ecologische Voetafdruk te gebruiken. En, tot slot, heeft president Sarkozy drie topeconomen 
aan het werk gezet om met betere meetinstrumenten te komen.12

Dat alles is bemoedigend. Maar het is zeer twijfelachtig of dergelijke vernieuwingen op dit moment 
echt beklijven. Als wij kijken naar de wijze waarop de huidige economische crisis wordt beschreven 
en bestreden, dan is van die vernieuwing nog niets te merken. Het is business as usual, het zijn de 
sinds decennia klassieke neoliberale recepten maar dan met een sterk accent op de overheden als 
redders van de financiële sector. Dit is een reden te meer om een andere kijk op de economie en 
andere indicatoren te blijven agenderen in het publieke debat.

alternatieve indicatoren
Deze brochure wil daartoe een bijdrage leveren. Door de lezers te laten kennismaken met en-
kele belangrijke alternatieve indicatoren die de laatste jaren o.a. onder auspiciën van het Platform 
Duurzame en Solidaire Economie zijn besproken. Daarbij wordt niet gepretendeerd volledigheid te 
betrachten. Voor een vollediger overzicht kan verwezen worden naar een studie van Brent Bleys.13

Begonnen wordt in hoofdstuk 2 met de Sustainable Society Index14. Dit is in deze brochure de meest 
brede alternatieve indicator; dat wil zeggen dat daarin indices verwerkt zijn van een groot aantal 
sociale en ecologische dimensies. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de Index for Sustainable Economic 
Welfare15 ter sprake, waarin ook een veelheid van sociale en ecologische factoren is verwerkt. Daarna 
worden in hoofdstuk 4 de Human Development Index en aanverwante indicatoren (waaronder de 
Multidimensional Poverty Index)16 belicht, waarin het accent ligt op sociale aspecten.

En dan behandelt hoofdstuk 5 de Ecologische Voetafdruk waarin gegevens over vele onderdelen 
van de beschikbare biocapaciteit zijn verwerkt17. Het daarna volgende hoofdstuk 6 behandelt de 

11 Helaas zonder gebruik te maken van de in deze brochure besproken indicatoren, met uitzondering van  
verwijzingen naar de Ecologische Voetafdruk.

12 Josph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi: Report by the Commission on the Measurement of Economic  
Performance and Social Progress. 2009, zie: http://www.stiglitz-senfitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

13 Brent Bleys: Beyond GDP: Classifying Alternative Measures for Progress. In: Social Indicators Research, September 
2006

14 Auteur Geurt van de Kerk
15 Auteur Brent Bleys
16 Auteur Lou Keune
17 Auteur Jan Juffermans
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 Living Planet Index18 die een samengestelde index is van populaties van een groot aantal diersoorten. 
Hoofdstuk 7 beschrijft en bespreekt het Duurzaam Nationale Inkomen, dat berekend wordt op 
grond van de beschikbare milieufuncties19. Hoofdstuk 8 behandelt de Happy Planet Index20, gecon-
strueerd op basis van enkele sociale factoren èn de Ecologische Voetafdruk. En hoofdstuk 9 geeft 
de Betaalde/Onbetaalde Arbeid Quote weer, geconstrueerd op basis van gegevens over de arbeids-
markt21. Tenslotte worden in hoofdstuk 10 enkele conclusies getrokken over de bruikbaarheid en 
beperkingen van deze alternatieve indicatoren22. Daarbij wordt ook de vraag gesteld in hoeverre 
gestreefd moet worden naar één indicator die “alles” van de welvaart indiceert dan wel of het beter 
is te werken met een dashboard van een veelheid van indicatoren. En tenslotte worden kort enkele 
mogelijkheden voor beleidsbepalingen besproken die voortvloeien uit deze alternatieve indicatoren 
voor een duurzame en solidaire economie.

18 Auteur Jan Juffermans
19 Auteurs Bart de Boer en Roefie Hueting
20 Auteur Rens van Tilburg
21 Auteurs Marianne Dauvellier en Thera van Osch
22 Auteur Lou Keune
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Hoofdstuk 2   • Geurt van de Kerk

De	Sustainable	Society	Index

De Sustainable Society Index, SSI, laat in een oogopslag het niveau van duurzaam-
heid zien van 151 landen. De SSI omvat alle drie elementen van duurzaamheid: 
Human, Environmental en Economic Wellbeing, en bestaat uit 24 indicatoren. De 
SSI wordt elke twee jaar gepubliceerd. De SSI wordt zowel op nationaal als op sub-
nationaal niveau toegepast.

2.1. omschrijving

De SSI is ontwikkeld om het niveau van duurzaamheid van een land te meten en daarmee een 
antwoord te kunnen geven op de vraag: Hoe duurzaam is mijn land eigenlijk? Duurzaam in de 
brede zin van het woord, dus omvattend Human Wellbeing, Environmental Wellbeing en Economic 
Wellbeing.

Waarom kiezen we voor het brede begrip duurzaamheid? Omdat het verbeteren van Human Well-
being – de leefbaarheid, de leefkwaliteit – weinig zin heeft als we niet tegelijkertijd de Environmental 
Wellbeing – de kwaliteit van de leefomgeving – verbeteren. Als we dat niet allebei tegelijk doen, is 
het zorgen voor een goede kwaliteit van leven een doodlopende weg. En het omgekeerde is ook 
het geval. Het verbeteren van de leefomgeving zonder tegelijkertijd te zorgen voor een goede leef-
kwaliteit van de mens, is zinloos. Althans vanuit menselijk oogpunt. Dus gaat het zowel om Human 
Wellbeing als om Environmental Wellbeing. En Economic Wellbeing? Dat is geen doel op zichzelf. We 
worden er als mensen toch niet beter, gelukkiger van als het met de economie beter gaat? We gaan 
er qua welzijn, om nog maar eens een andere term te gebruiken, op vooruit als de economie wordt 
gebruikt om onze kwaliteit van leven en de kwaliteit van onze leefomgeving te verhogen. En daar 
is de economie hard voor nodig. Economic Wellbeing stelt ons in staat om zowel Human Wellbeing 
als Environmental Wellbeing te verbeteren en op een hoog niveau te houden. Een hoog niveau van 
Economic Wellbeing is een voorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van 
Human Wellbeing en Environmental Wellbeing. Daartoe omvat Economic Wellbeing naast 3 puur 
economische indicatoren ook drie indicatoren die een beeld schetsen van de mate waarin de samen-
leving zich voorbereidt op een andere manier van omgaan met “de economie”.

De SSI is ontwikkeld door de Sustainable Society Foundation. De SSI is gebaseerd op de bekende 
Brundtland definitie, door ons uitgebreid met een derde zin om expliciet duidelijk te maken dat het 
om zowel Human Wellbeing als om Environmental Wellbeing gaat:

HUMAN 
WELLBEINg

ENVIRONMENtAL 
WELLBEINg

ECONOMIC 
WELLBEINg
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Een duurzame samenleving is een samenleving
 u die voorziet in de behoeften van de huidige generatie,
 u zonder de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te 

brengen
 u en waarin ieder mens de gelegenheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen, in een  

evenwichtige maatschappij en in harmonie met zijn omgeving.

De SSI is opgebouwd uit 24 indicatoren, 8 categorieën en de 3 genoemde elementen van Well-
being.

De SSI laat in een oogopslag zien hoe het met de duurzaamheid van een land staat, aan de hand van 
de 24 indicatoren waaruit de SSI is opgebouwd.

Figuur 2.1 – Raamwerk Sustainable Society Index, SSI

Figuur 2.2 – Duurzaamheid in Nederland,  
SSI-2010

Het middelpunt van het spinnenweb  
betekent geen duurzaamheid, een score 0;  
de buitencirkel geeft volledige duurzaamheid 
weer, een score 10.  
De nummers van de indicatoren verwijzen  
naar de nummers in figuur 1.
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De SSI is berekend voor 151 landen, die meer dan 99% van de wereldbevolking omvatten. Het 
biedt de mogelijkheid om landen met elkaar te vergelijken. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid waar-
om een land het op bepaalde punten, d.w.z. indicatoren, beter doet of juist slechter dan een ander 
land.

Uit de vergelijking van twee buurlanden blijkt dat er veel indicatoren zijn met een ongeveer dezelfde 
score voor beide landen. Maar er blijken ook opvallende verschillen te zijn. Het is een uitdaging 
om na te gaan waarom die verschillen er zijn en wat we daaruit kunnen leren, zowel in Nederland 
als in België.

In 2006 is de SSI voor de eerste keer gepubliceerd. Om de twee jaar verschijnt er een update. De 
eerste updates zijn verschenen 2008 en 2010, de volgende zal eind 2012 verschijnen. Naarmate er 
meer updates verschijnen worden de mogelijkheden om de ontwikkelingen in de tijd te zien, steeds 
groter. Het is niet alleen zinvol om te weten waar we staan op het gebied van duurzaamheid – het 
niveau – als om te weten welke kant we met duurzaamheid opgaan – de richting, op weg naar een 
grotere duurzaamheid of juist de andere kant op.

2.2. Berekeningswijze

Voor de bepaling van de duurzaamheid van de 151 landen waarvoor de SSI wordt berekend, 
worden openbare bronnen gebruikt, zoals WHO, FAO, World Bank, IMF, WRI, IEA. UNDP. De 
gegevens, helaas niet altijd even recent, worden omgerekend tot een score voor elke indicator. De 
score loopt van 0 (geen duurzaamheid) tot 10 (volledige duurzaamheid).

Voor zover mogelijk wordt voor een indicator een doelstelling gehanteerd. Het doel krijgt de score 
10. Voor een aantal indicatoren is het doel duidelijk: 100% van de inwoners van elk land moet 
beschikken over voldoende voedsel. Een waarde van 100% krijgt dus een 10. Een waarde van 0% 
– hetgeen uiteraard niet voorkomt – krijgt een 0.

Figuur 2.3 – Duurzaamheid in Nederland en België, SSI-2010
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Voor sommige indicatoren is het doel evenwel moeilijker te definiëren. Wat is bijvoorbeeld het 
doel voor de indicator Bevolkingsgroei? Of voor de indicator Werkgelegenheid? Op basis van de 
lite ratuur kan hier voor een doelstelling worden gedefinieerd. Nog moeilijker is het voor de doelstel-
ling van de indicator Gezonde levensverwachting. Als voor een indicator geen doelstelling is te 
definiëren hebben we het land met de hoogste waarde een score 10 gegeven en het land met de 
laagste waarde een score 0.

Voor het berekenen van de scores russen 0 en 10 wordt een wiskundige formule gehanteerd, bij 
voorkeur zo eenvoudig mogelijk, d.w.z. een lineaire functie. Soms doet een lineair verband evenwel 
geen recht aan de aard van de indicator, en is een andere wiskundige formule ontwikkeld. Alle for-
mules zijn te vinden op http://www.ssfindex.com/ssi/data-details-ssi-2010/.

Daarmee zijn de scores van de 24 indicatoren te berekenen. Om de scores van een categorie te 
berekenen wordt het gemiddelde van de scores van de onderliggende drie indicatoren bepaald. 
Hiervoor gebruiken we nu nog het rekenkundig gemiddelde. Bij de eerstvolgende update van de 
SSI zullen we hiervoor het meetkundig gemiddelde berekenen, omdat dat meer recht doet aan de 
scores van de indicatoren die laag zijn. Het voorkomt dat een lage score van de ene indicator al 
te zeer wordt gecompenseerd door een hoge score van een andere en daarmee een al te florissant 
totaalbeeld geeft. We gaan het meetkundig gemiddelde hanteren op advies van het Joint Research 
Centre van de Europese Commissie (JRC). Het JRC heeft begin 2011 een audit gedaan van de SSI 
en geconcludeerd dat de opzet van de SSI uit statistisch opzicht goed is.

Voor de aggregatie van categorieën naar het niveau van wellbeing zullen we eveneens het meetkun-
dig gemiddelde van de onderliggende categorieën gebruiken.

De score van de SSI wordt tot nu toe berekend als rekenkundig gemiddelde van de scores van de 
drie elementen van wellbeing. Naarmate de aggregatie verder gaat – van indicator naar categorie 
naar wellbeing naar SSI – wordt het effect van compenseren echter steeds groter. Het JRC heeft dan 
ook geadviseerd om niet alleen het meetkundig gemiddelde te hanteren, maar ook om niet verder te 
aggregeren dan het niveau van wellbeing. Beide aanbevelingen zullen we doorvoeren in de volgende 
update, SSI-2012.

2.3. toepassing in nederland

Nederland is een van de 151 landen waarvoor de SSI wordt berekend. De resultaten voor 2006, 
2008 en 2010 zijn dus beschikbaar. Daarenboven is een aparte studie uitgevoerd naar de ontwik-
kelingen op het gebied van duurzaamheid in Nederland gedurende de periode 1975 tot 2008, aan 
de hand van de 24 indicatoren van de SSI. De volledige resultaten zijn beschikbaar via http://www.
ssfindex.com/cms/wp-content/uploads/pdf/SSI1975-2008.pdf.

Figuur 2.4 laat zien dat de scores van alle drie de elementen van wellbeing in 2008 hoger zijn dan 
in 1975. Economic Wellbeing is nauwelijks gestegen (minder dan 1%), door een sterke terugval 
van 2007 naar 2008. De betreffende cijfers van de Wereldbank zijn later evenwel gecorrigeerd. De 
nieuwe cijfers zouden een aanzienlijk grotere toename van Economic Wellbeing hebben getoond.

Environmental Wellbeing is procentueel het meest gestegen, maar bevindt zich desondanks nog 
steeds op een laag niveau. Human Wellbeing, in 1975 al op een betrekkelijk hoog niveau is nog 
verder toegenomen.



16

Het verloop van de 3 elementen van wellbeing, op basis van 1975=100, is weergegeven in figuur 
2.5. De overall score van de SSI voor Nederland is van 1975 tot 2008 gestegen van 5,77 tot 6,28, 

dat wil zeggen met ruim 8%. In dezelfde periode is het inkomen, uitgedrukt als GDP per capita 
(Bruto Binnenlands Product per hoofd), ruimschoots verzesvoudigd. De enorme toename van het 
inkomen per hoofd van de bevolking is dus nauwelijks benut voor een groei van het niveau van 
duurzaamheid in Nederland, zoals figuur 2.6 duidelijk laat zien.

Figuur 2.4 – Wellbeing in Nederland 
1975 en 2008

Figuur 2.5 – Ontwikkeling 
Wellbeing in Nederland 1975 
tot 2008

Figuur 2.6 – Toename Inkomen 
per hoofd en SSI 1975-2008
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2.4. Bruikbaarheid

We noemen enkele toepassingsmogelijkheden van de SSI:

Meten van duurzaamheid 
•	 Het	meten	van	het	niveau	van	duurzaamheid	in	151	landen,	zowel	op	nationaal	niveau	

als ook op regionaal, d.w.z. sub nationaal niveau. De eerste toepassing hiervan heeft plaats 
gevonden in Roemenië, waar een regionale SSI voor elk van de 8 regio’s is ontwikkeld. 

•	 Het	vergelijken	van	de	resultaten	tussen	landen.	
•	 Het	analyseren	van	ontwikkelingen	in	de	tijd,	nu	er	al	drie	edities	van	de	SSI	zijn	

 verschenen en er elke twee jaar een nieuwe update wordt gemaakt. 
•	 Het	berekenen	van	de	ontwikkelingen	over	langere	perioden,	zoals	voor	Nederland	(en			 

voor Finland!) is gebeurd voor de periode 1975-2008.
Duurzaamheidsbeleid 
•	 Mede	aan	de	hand	van	de	resultaten	van	de	metingen	via	de	SSI,	prioriteiten	en	doel-

stellingen van het duurzaamheidsbeleid vaststellen. 
•	 De	resultaten	van	het	beleid	monitoren	en	zo	nodig	bijstellen	m.b.v.	de	indicatoren	van	de	

SSI.
Onderwijs 
•	 De	SSI	en	de	daarmee	beschikbare	gegevens	voor	tal	van	landen,	gebruiken	voor	onderwijs-

programma’s op alle niveaus.
Onderzoek
•	 Het	uitgebreide	gegevensbestand	van	de	SSI	biedt	talloze	mogelijkheden	voor	onderzoek.	

Zo verricht de SSF nu onderzoek naar de correlatie tussen Human en Environmental  

Wellbeing, op basis van de gegevens van 151 landen.
Bedrijfsleven 
•	 De	opzet	van	de	SSI	is	benut	voor	het	ontwikkelen	van	een	tailor made duurzaamheids-

index voor de glastuinbouw, DGI, in samenwerking met de brancheorganisatie.
Communicatie en informatie 
•	 Veel	organisaties	–	overheden,	NGO’s	–	kunnen	de	resultaten	van	de	SSI	gebruiken	om	

hun “doelgroepen” te informeren over van alles wat met duurzaamheid samenhangt.
Inspiratie 
•	 Ook	individuele	burgers	kunnen	geïnspireerd	en	gestimuleerd	worden	door	de	resul-

taten van de SSI om zich in te zetten voor het versterken van duurzaamheid, in hun eigen 
 omgeving en ver daarbuiten.

2.5. Beperkingen

Op dit moment is de SSI de enige index die 
•	 duurzaamheid	in	brede	zin	meet,	
•	 periodiek,	elke	twee	jaar	wordt	geactualiseerd,	
•	 eenvoudig	en	transparant	is,	
•	 beschikbaar	is	voor	151	landen.

Deze opzet heeft voordelen maar legt ook beperkingen op. Om de SSI eenvoudig en transparant te 
houden, moet het aantal indicatoren beperkt blijven. In de keuze van de indicatoren zit uiteraard 
ook een subjectief element. Een ander kan een andere keuze maken. Ook kan de keuze in de loop 
van de jaren veranderen. De keuze wordt echter ook bepaald door de beschikbaarheid van gegevens. 
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Zo kent de SSI bijvoorbeeld geen indicator voor de bodemkwaliteit van een land en de mate waarin 
deze voor- of achteruit gaat als gevolg van vervuiling, erosie, klimaatverandering. Hoewel er vanuit 
Wageningen hard aan wordt gewerkt, zijn er nog geen wereldwijde betrouwbare gegevens beschik-
baar. En dus geen indicator.

Een ander aspect is dat de SSI bestaat uit een standaard set van 24 indicatoren. Dat is nodig om 
onderlinge vergelijkingen te maken. Niet elke indicator is echter voor elk land even relevant. Daar-
naast kunnen er specifieke omstandigheden zijn in een land die om extra indicatoren vragen. Om 
aan de laatste wens tegemoet te kunnen komen, worden aan de standaard set van de SSI desgewenst 
additionele indicatoren toegevoegd.

Wil men de SSI introduceren op lokaal niveau, dan is aanpassing van de standaard set onvermij-
delijk. Veel indicatoren kunnen niet op lokaal niveau worden berekend, bij gebrek aan gegevens. 
Desondanks zijn er al verschillende initiatieven om de SSI te gebruiken als inspiratiebron op lokaal 
niveau, onder meer in de gemeente Den Haag.
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Hoofdstuk 3   • Brent Bleys

De	Index	voor	Duurzame	Economische	Welvaart	
(ISEW)

De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) meet de bijdrage van de 
economie in een land tot het algemene welzijn van haar bevolking23. Dit gebeurt 
door de baten en de kosten van economische activiteiten ten opzichte van elkaar af te 
wegen. De baten zijn in hoofdzaak consumptie, al zijn er binnen de ISEW ook correc-
ties voor defensieve uitgaven en de welvaartsverliezen van een ongelijke verdeling van 
inkomens. De kosten van de economische activiteiten hebben voornamelijk betrekking 
op het verlies aan milieufuncties die ze veroorzaken (milieudegradatie en de uitput-
ting van natuurlijk kapitaal). Binnen de methodologie van de ISEW worden zowel de 
baten als de kosten uitgedrukt in monetaire termen zodat ze rechtstreeks vergelijkbaar 
zijn.

3.1. omschrijving

De Index voor Duurzame Economische Welvaart (Index of Sustainable Economic Welfare of ISEW) 
werd in 1989 ontwikkeld door de Amerikaanse onderzoekers Herman Daly en John Cobb in een 
appendix bij het boek For the Common Good: Redirecting the Economy toward Community, the Envi-
ronment, and a Sustainable Future (Daly en Cobb, 1989). De ISEW wordt voorgesteld als alternatief 
voor het bruto binnenlands product (BBP). Het is volgens de auteurs belangrijk om te komen tot 
een nieuwe maatstaf voor het meten van economische vooruitgang, omdat het BBP niet geschikt is 
als indicator voor economische welvaart. De ISEW is een meer geschikte welvaartsindicator omdat 
de index de kosten en de baten van economische activiteiten ten opzichte van elkaar afweegt.

Binnen de methodologie van de ISEW worden de psychische diensten24 die consumptie van 
goederen en diensten met zich meebrengen, gezien als de baten van economische activiteiten. Deze 
benadering laat toe om een onderscheid te maken tussen pure consumptie en de baten ervan: 
consumptie die niet leidt tot psychische diensten wordt binnen het raamwerk van de ISEW niet 
gezien als welvaartsverhogend. Defensieve uitgaven25 voor consumptie (b.v. uitgaven gemaakt in het 
kader van woon-werk verkeer, overheidsuitgaven voor veiligheid, ...) worden binnen de ISEW niet 
gezien als baten. Ook wordt er rekening gehouden met de inkomensverdeling en de waarde van 
huishoudelijke arbeid. De kosten van economische activiteiten hebben betrekking op het verlies 
aan milieufuncties ten gevolge van deze activiteiten. Zo wordt milieuvervuiling en de uitputting 

23 In deze tekst wordt welvaart beschouwd als de economische dimensie van welzijn; welzijn is een  
multidimensionaal begrip dat verder kijkt dan het economische en ook rekening houdt met sociale relaties, 
opleiding, gezondheid, tijdsbesteding, ...

24 De bevrediging van behoeften in het hoofd van de consument; via deze omschrijving wordt er binnen de ISEW 
ruimte gelaten om de behoeftebevrediging op verschillende manieren in te vullen.

25 Defensieve uitgaven zijn uitgaven die niet bijdragen tot de welvaart; uitgaven die noodzakelijk zijn om een 
bepaalde levenskwaliteit te onderhouden.
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van natuurlijk kapitaal beschouwd als de ecologische kost van het economisch systeem. Deze kos-
ten dienen in mindering te worden gebracht van de baten die consumptie met zich meebrengt. De 
ISEW kan bijgevolg gezien worden als een gecorrigeerd BBP.

3.2. Berekeningswijze

De ISEW vertrekt van private consumptieve bestedingen en voert nadien een aantal correcties door 
om de echte kosten en baten van economische activiteiten in rekening te brengen. Algemeen kan 
gesteld worden dat de ISEW bestaat uit acht hoofdcomponenten (zie tabel 3.1). Voor elk van deze 
categorieën worden één of meerdere items berekend. Zo bestaat de categorie “defensieve private 
uitgaven” bijvoorbeeld uit vijf items: defensieve private uitgaven voor onderwijs en gezondheids-
zorg, de kosten van woon-werk verkeer, de kosten van auto-ongevallen, de private uitgaven voor 
huishoudelijk afval en de kosten van lawaaihinder. Elk van de items wordt monetair uitgedrukt 
(kosten of baten), zodat aggregatie eenvoudig wordt.

De eerste zes categorieën in tabel 3.1 weerspiegelen de berekening van de “echte” baten van een 
economie. De ISEW vertrekt van de private consumptieve bestedingen en weegt deze vervolgens 
op basis van een index voor inkomensongelijkheid. De achterliggende veronderstelling is hier dat 
een bijkomende en gelijke som geld meer nut (in termen van psychische diensten) oplevert voor 
een armer gezin dan voor een rijker gezin. Vervolgens wordt de waarde van huishoudelijke arbeid 
toegevoegd aan de index, om de bijdrage van deze activiteiten tot de welvaart niet over het hoofd 
te zien. Overheidsuitgaven worden binnen de ISEW hoofdzakelijk als defensief beschouwd: enkel 
de helft van de overheidsuitgaven voor onderwijs en gezondheidszorg maken bijgevolg deel uit de 
van de ISEW. In een volgende stap wordt er gecorrigeerd voor defensieve private uitgaven. Deze 
uitgaven dragen niet bij tot het welzijn van de huishoudens, maar gebeuren eerder om een bepaald 
welzijns niveau in stand te houden of mogelijk te maken. Tenslotte wordt er een aantal kapitaalaan-
passingen doorgevoerd om rekening te houden met de netto kapitaalgroei in een land en de inter-
nationale investeringspositie van dat land. Beide parameters volgen de capaciteit op van een land 
om op langere termijn welvaart te genereren. Een laatste kapitaalaanpassing wordt gemaakt om op 
een meer correcte manier om te gaan met duurzame consumptiegoederen.

De laatste twee categorieën in tabel 3.1 weerspiegelen de kosten van een economisch systeem. Mi-
lieudegradatie wordt binnen de ISEW op twee manieren opgevolgd: ten eerste zijn er de directe 
effecten van water- en luchtvervuiling, en ten tweede via de geschatte kosten van schade op langere 

Tabel 3.1: Itemcategorieën binnen de methodologie van de ISEW

ISEW = + Private consumptieve uitgaven

  – Welvaartsverliezen door inkomensongelijkheid

  + Waarde van huishoudelijke arbeid

  + Niet-defensieve overheidsuitgaven

  – Defensieve private uitgaven

  +/– Kapitaalaanpassingen

  – Kosten van milieudegradatie

  – Uitputting van natuurlijk kapitaal

Bron: Bleys (2009)
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termijn ten gevolge van klimaatverandering en de aantasting van de ozonlaag. Deze laatste schattin-
gen worden binnen de ISEW gebaseerd op basis van cumulatieve emissies van respectievelijk CO2 
en CFK’s. De uitputting van natuurlijk kapitaal wordt binnen de ISEW opgenomen via de vervan-
gingskosten voor het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen enerzijds en de geschatte kost 
van het verlies aan landbouwgronden anderzijds.

De ISEW is het resultaat van een twintigtal aanpassingen aan de private consumptieve bestedingen. 
Het aantal items in de methodologie van de index verschilt van land tot land. Sommige auteurs 
nemen extra items op om landspecifieke problemen in rekening te brengen. Ook de gebruikte waar-
deringsmethodes om de verschillende items uit te drukken in geldtermen variëren tussen verschil-
lende ISEW studies, voornamelijk als gevolg van beperkingen in de beschikbaarheid van gegevens. 
Dit alles maakt dat ISEW studies tussen verschillende landen moeilijk vergelijkbaar zijn.

3.3. toepassing op nederland

Brent Bleys berekende voor Nederland een vereenvoudigde ISEW (S-ISEW) berekend voor de 
periode 1980-2008. De vereenvoudigde ISEW is opgebouwd uit een kleiner aantal items dan de 
originele index. Items met een lage kwantitatie kwantitatieve significantie (bv. de kosten van lawaai-
hinder) werden uit de methodologie geweerd om de dataverzameling te verlichten. Bleys (2007) 
toonde aan dat het werken met een vereenvoudigde ISEW geen invloed had op de resultaten voor 
België. Tabel 3.2 geeft alle ISEW-items weer die in de studie voor Nederland werden weerhouden.

In figuur 3.1 worden de resultaten weergegeven van de vereenvoudigde ISEW-studie voor Neder-
land. We stellen vast dat het welvaartsniveau in Nederland in 2008 aanzienlijk hoger ligt dan in 
1980 (+47,1%). Deze groei is echter wel kleiner dan de economische groei in dezelfde periode: het 
BBP/capita steeg met 70,8% tussen 1980 en 2008, hetgeen er op wijst dat het gebruik van het BBP 
de reële welvaartsgroei in Nederland overschat.

Het is ook opmerkelijk dat de groei van de vereenvoudigde ISEW in Nederland zich voornamelijk 
voltrok in de periode na 2002. De belangrijkste items die deze groei mogelijk gemaakt hebben 

Tabel 3.2: Items binnen de vereenvoudigde ISEW (S-ISEW) voor Nederland

S-ISEW = + Private consumptieve uitgaven

  – Welvaartsverliezen door inkomensongelijkheid

  + Waarde van huishoudelijke arbeid

  + Niet-defensieve overheidsuitgaven (onderwijs en gezondheidszorg)

  – Kosten van woon-werk verkeer

  – Kosten van luchtvervuiling

  – Uitputting van niet-hernieuwbare energiebronnen

  – Kosten van klimaatverandering

  – Kosten van de aantasting van de ozonlaag

  +/– Netto kapitaalgroei

  +/– Verandering in de netto internationale investeringspositie

Bron: eigen verwerking
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zijn: een sterke groei van de waarde van huishoudelijke arbeid (de schaduwprijs van huishoude-
lijke arbeid in Nederland nam sterk toe vanaf het jaar 2000), een sterke netto kapitaalgroei en een 
verbetering van de internationale positie van Nederland (de verhouding tussen schulden aan en 
vorderingen op het buitenland).

Wanneer we de items individueel bekijken merken we dat de belangrijkste positieve items de private 
consumptieve bestedingen (58,8% van het totaal in 2008) en de waarde van huishoudelijke arbeid 
(20,7% in 2008) zijn. De belangrijkste negatieve items binnen de Nederlandse vereenvoudigde 
ISEW zijn het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen (50,5% van het totaal in 2008) en 
de kosten van klimaatverandering (22,1% in 2008).

Figuur 3.1: De vereenvoudigde ISEW voor Nederland, 1980-2008

Bron: eigen berekeningen

3.4. Bruikbaarheid

De ISEW biedt een goed alternatief voor het BBP voor welvaartsmeting. Wanneer we de welvaart 
die gegenereerd wordt door het economische systeem wensen te bestuderen, is het noodzakelijk om 
een onderscheid te maken tussen kosten en baten. Het BBP registreert louter de markttransacties in 
een economisch systeem, zonder na te gaan of deze transacties bijdragen tot de welvaart of wat de 
ecologische kosten van deze transacties zijn. De ISEW maakt deze analyses wel en is dus een meer 
geschikte indicator voor economische welvaart.

Omdat de ISEW uitgedrukt wordt in geldtermen (monetaire aggregatie van alle items binnen de 
methodologie van de index) kan de index rechtstreeks vergeleken worden met het BBP. Dit heeft 
een	hoge	communicatieve	waarde	en	leidt	ook	tot	een	intuïtief	begrip	van	wat	de	index	tracht	te	
meten. Beide eigenschappen maken van de ISEW een sterke kandidaat om het BBP te vervangen – 
of minstens aan te vullen – als welvaartsindicator.

Verder toont de ISEW ook de weg op het pad naar meer uitgebreide nationale rekeningen. De ver-
schillende welvaartsaspecten die aan bod komen binnen de ISEW moeten cijfermatig onderbouwd 
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worden, en hier is nog heel wat werk aan de winkel. De voornaamste lacunes zijn tijdsbesteding-
analyses en de verdere ontwikkeling van waarderingsmethodes (b.v. de kosten van watervervui-
ling).

3.5. Beperkingen

De ISEW kampt met enkele methodologische problemen. Een aantal van de waarderingsmethodes 
die gebruikt worden binnen de methodologie van de index werden reeds enkele jaren niet meer 
herzien. Zo wordt er bij de berekening van de kosten van de luchtvervuiling zeer vaak gewerkt met 
geschatte marginale sociale kosten uit papers die dateren van begin jaren ’90. Deze dienen spoedig 
te worden geactualiseerd, zodat de methodologie van de ISEW steeds werkt met de meest recente 
kostenschattingen. Verder worden er ook vragen gesteld bij de waarderingsmethodes van de uitput-
ting van niet-hernieuwbare energiebronnen en de kosten van klimaatverandering.

Een tweede beperking van de index volgt uit het feit dat er geen algemeen aanvaarde lijst van items 
is, noch een algemeen aanvaarde methodologie. Dit maakt dat ISEW-studies uit verschillende lan-
den niet rechtstreeks vergelijkbaar zijn. Hoewel de ISEW in hoofdzaak wordt berekend om binnen 
één land het verschil tussen economische welvaart en economische output (BBP) in kaart te bren-
gen, zou een breed aanvaarde berekeningsmethode ongetwijfeld bijdragen tot de verdere ontwik-
keling van de index.

Aan beide beperkingen wordt gewerkt: individuele onderzoekers die werken rond de ISEW, streven 
naar de uitwerking van een nieuwe, meer up-to-date methodologie voor de index. Deze kan vervol-
gens gebruikt worden in verschillende landen, zodat de resultaten van verschillende ISEW-studies 
vergelijkbaar zijn.

Verder dient er hier op gewezen te worden dat de ISEW geen indicator is voor duurzaamheid, 
maar wel een maatstaf voor “groene” economische welvaart. De ISEW corrigeert de baten van 
het economische systeem voor de externe effecten die dit systeem veroorzaakt op het milieu, maar 
de index bevat geen informatie of het huidige welvaartsniveau gehandhaafd kan worden op lan-
gere termijn. Bij de analyse van de milieu-impact van de economische activiteiten kijkt de ISEW 
bovendien enkel naar de impact van de productie in een bepaald land, ongeacht of deze productie 
bestemd is voor het binnenland of voor export. Analoog wordt er binnen de index geen rekening 
gehouden	met	de	milieu-impact	van	geïmporteerde	goederen.	Bij	de	schatting	van	de	kosten	van	
luchtvervuiling worden bijvoorbeeld enkel de emissies van luchtvervuilers meegenomen in het land 
dat bestudeerd wordt.

meer informatie
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Brent Bleys: Beyond GDP: The Index of Sustainable Economic Welfare. PhD thesis, Brussel, 2009, 
Vrije Universiteit Brussel

Herman Daly en J. Cobb: For the Common Good. Redirecting the Economy toward Community, the 
Environment and a Sustainable Future. Boston MA, 1989, Beacon Press
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Hoofdstuk 4    • Lou Keune 

De	Human	Development	Index	
en	aanverwante	indexen

De Human Development Index – HDI is wereldwijd een van de meest gehanteerde 
indicatoren van menselijke ontwikkeling. Zij is ontwikkeld door het ontwikkeling-
sprogramma van de Verenigde Naties, beter bekend als het United Nations Develop-
ment Programme – UNDP. Sinds 1990 publiceert het UNDP ieder jaar een rapport 
genaamd Human Development Report – HDR. Dit rapport is een van de meest 
spraakmakende jaarrapporten van de Verenigde Naties en haar (of met haar gelieerde) 
instellingen.

4.1. omschrijving

4.1.1 achtergrond
De VN heeft de goede gewoonte ontwikkeld om de stand van zaken en de ontwikkeling van de 
wereld en haar omgeving te beschrijven en te analyseren, en dat vanuit verschillende gezichts-
hoeken. Zo publiceert UNICEF jaarlijks het rapport The State of World Children. De Wereld 
 Gezondheidsorganisatie heeft haar Annual Report. De Wereldbank komt met het World Develop-
ment Report, en het IMF haar World Economic Output. Met al die verschillende rapporten wordt ook 
zichtbaar dat er binnen de omvangrijke VN-familie allerlei stromingen zijn. Zo zijn de rapporten 
van de Wereldbank en het IMF jarenlang toonbeelden geweest (en deels nog) van het neoliberale 
gedachtegoed, deze twee instellingen zijn er mede debet aan dat de oorsprong van de wereldwijde 
dominantie van het neoliberale denken aangemerkt wordt als de Washington Consensus. Vanuit die 
zienswijze hebben deze twee instellingen vanaf de jaren zeventig aan veel ontwikkelingslanden een 
structureel aanpassingsprogramma opgelegd dat negatieve gevolgen had voor het welzijn van de 
grote meerderheid van de bevolking. Als reactie daarop kwam in 1987 UNICEF met het rapport 
Adjustment with a Human Face. Daarmee liet UNICEF zien dat het op veel wezenlijke beleids-
vragen een andere visie heeft.

Het UNDP wordt in brede kring gezien als een instelling met een kritische blik op de dominante 
beleidsopvattingen. Het heeft in de loop der jaren tachtig het dominante denken over economische 
groei ter discussie gesteld. In dat denken wordt als hoofddoel van beleid gezien de bevordering van 
de groei van het Bruto Binnenlands Product – BBP. Daaraan worden ook andere beleidsopvattin-
gen gekoppeld, zoals vrijhandel en exportgeleide economische groei, beleidsopvattingen met veel 
negatieve structurele gevolgen. Als reactie daarop heeft het UNDP steeds gepleit voor het centraal 
stellen van waar het in het leven vooral om gaat, het menselijk welzijn.

Welzijn is volgens het UNDP de maat der dingen. People are the real wealth of a nation. The ba-
sic objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy and 
creative lives26.En dat kan tot de conclusie leiden, zoals het UNDP heeft laten zien, dat BBP-groei 

26 HDR 1990, pag. 9
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de werkelijke welzijnsontwikkelingen kan verdoezelen, en zelfs negatief kan zijn voor het welzijn 
van de grote meerderheden van de bevolking. Een van de toonaangevende critici van de eenzijdige 
economische groei gedachte was Mahbub ul Haq. Al in 1968, ten tijde van een aansprekende en 
door veel economen toegejuichte economic boom in zijn land Pakistan, bekritiseerde hij deze ma-
nier van bevordering van ontwikkeling. Daarbij wees hij op de zich in die jaren verdiepende sociale 
ongelijkheden, en hij betwijfelde het door nogal wat adviseurs en politici verwachte trickle down 
effect. Jaren nadien, in 1990, was Mahbub ul Haq de eerst verantwoordelijke voor de ontwikkeling 
van de HDI en voor de totstandkoming van het eerste HDR.

Welzijn wordt in deze opvatting ook breed opgevat, namelijk omvattend alle dimensies van het 
maatschappelijk bestaan. Dat heeft onder meer betekend dat het UNDP in haar verschillende jaar-
rapporten een grote verscheidenheid aan maatschappelijke ontwikkelingen beschrijft en analyseert. 
Zo heeft het van begin af aan veel aandacht gegeven aan de vraagstukken van maatschappelijke 
ongelijkheid als de inkomensongelijkheid, zowel mondiaal als binnen landen. Uiteraard geeft het 
ook veel aandacht aan de vooruitgang die is gemaakt. Ook wordt vanaf het begin aangetoond dat 
armoede in de wereld een massaal verschijnsel is en is gebleven, ondanks allerlei vertogen die een 
ander beeld wilden laten zien. Erg veel aandacht is er ook voor vraagstukken van gender onge-
lijkheid, vrijheidsrechten en natuur en milieu. Wat dat laatste aangaat is het UNDP een van de 
inspiratiebronnen om milieuvraagstukken steeds te verbinden met sociale vraagstukken. Zo is een 
typische invalshoek van het UNDP dat de mondiale milieuproblemen vooral veroorzaakt zijn en 
worden in de rijke landen maar dat de gevolgen daarvan, waaronder de sociale gevolgen, het meest 
zichtbaar zijn in de ontwikkelingslanden. In feite is dat ook het basisthema van het HDR 2011. 
De aankondiging van dit rapport zegt ondermeer: “The 2011 Report argues that the urgent global 
challenges of sustainability and equity must be addressed together – and identifies policies on the national 
and global level that could spur mutually reinforcing progress towards these interlinked goals. Bold ac-
tion is needed on both fronts, the Report contends, if the recent human development progress for most of 
the world’s poor majority is to be sustained, for the benefit of future generations as well as for those living 
today.”27

Tegen deze achtergrond moet de ontwikkeling van de HDI geplaatst worden. Deze indicator is 
betrekkelijk jong in de VN-familie. De VN hebben een belangrijke rol vervuld in het ontwikkelen 
van internationaal vergelijkbare indicatoren en statistieken. Van groot belang is bijvoorbeeld het 
VN-rapport Report on International Definition and Measurement of Standards and Living28 uit de 
jaren vijftig dat veel voorstellen bevat van indicatoren die nu nog wereldwijd worden gebruikt. 
Binnen ontwikkelingsstudies is er steeds ook een zoektocht geweest naar wat de meest bepalende 
indicatoren van ontwikkeling zijn en of er niet nieuwe indicatoren, of beter: (meerdimensionale) 
indexen moeten worden ontwikkeld die een breed veld van verschijnselen indiceren. Dergelijke 
studies werden veelal verricht met gebruikmaking van factoranalyse.29 En dat alles vanuit het breed 
gedeelde inzicht dat BBP-achtige indicatoren maar een beperkt inzicht geven in de welvaart en het 
welzijn van mensen. Trouwens, ook in Nederland was al vroeg in de jaren zestig van de vorige eeuw 
een discussie op gang gekomen over het relatieve belang van economische ontwikkeling.30 Nadien 
kwam de dominantie van het neoliberale denken op gang en werd “economische groei” het belang-
rijkste na te streven doel, meestal verengd tot BBP-groei.

27 http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/
28 New York, UNO, 1954
29 Zie o.a. Chris Bertholet en Ben Evers: Measuring socio-economic development: a pilot study. Tilburg, 1965, IVO
30 Zie bijvoorbeeld: Pensioen, J.A. en G.M.J Veldkamp: Welvaart, Welzijn en Geluk – een Katholiek Uitzicht op de 

Nederlandse Samenleving. Hilversum, 1965, Brand
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4.1.2. de Human development Index
De HDI is een meerdimensionale en samengestelde index. Zij vertegenwoordigt meerdere di-
mensies van het menselijk bestaan. Menselijke ontwikkeling wordt als volgt omschreven: Human 
develop ment is a process of enlarging people’s choices. Daarbij wordt aangetekend dat deze keuzes 
oneindig kunnen zijn. But at all levels of development, the three essential ones are for people to lead a 
long and healthy life, to acquire knowledge and to have access to resources needed for a decent standard of 
living. If these essential choices are not available, many other opportunities remain inaccessible.31 In de 
me ting van menselijke ontwikkeling gaat het dus allereerst om drie gebieden van welzijn: gezond-
heid, onderwijs en inkomen om een aanvaardbaar bestaan te kunnen realiseren. Maar ook andere 
keuzemogelijkheden zijn relevant voor welzijn. Het HDR 1990: Additional choices, highly valued by 
many people, range from political, economic and social freedom to opportunities for being creative and 
productive, and enjoying personal selfrespect and guaranteed human rights.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen menselijke ontwikkeling;
•	 als	proces:	the process of widening people’s choices
•	 als	niveau:	the level of their achieved wellbeing.

samenstelling HdI
Als indicatoren voor de drie gebieden werden in 1990 de volgende gehanteerd:

•	 Gezondheid:	levensverwachting	bij	geboorte.
•	 Onderwijs:	graad	van	alfabetisering	van	volwassenen
•	 Levensstandaard	als	gemeten	met	inkomen:	het	reële	BBP	(koopkrachtpariteit)	per	

hoofd van de bevolking. Deze indicator wordt daarbij niet voor de volle honderd procent 
meegenomen. Immers de meeropbrengst van meer consumptie voor het welzijn neemt 
af. Dat betekende voor bijvoorbeeld de berekening van de HDI van Nederland van 1990 
dat van het reële BBP (per hoofd van de bevolking) van $ 12.680, slechts $ 5.011 werd 
meegenomen.

Van deze indicatoren worden dan indexen berekend en die worden samengevoegd in de HDI.

In de loop der jaren zijn er veranderingen gekomen in de berekening van de HDI. Zo werden vanaf 
1991 twee indicatoren gebruikt voor de berekening van de onderwijsindicator: graad van alfabeti-
sering van volwassenen, en het gemiddeld aantal jaren van onderwijsdeelname van volwassenen. In 
2010 werd een nog verdergaande verandering van de rekenbasis doorgevoerd. Dat is te zien in de 
volgende figuur.32

Opbouw van de Human Development Index

31 HDR 1990, pag. 10
32 HDR 2011, pag. 167



27

Voor onderwijs wordt nu gekeken naar twee deelname-indicatoren: het gemiddeld aantal jaren 
genoten onderwijs van volwassenen, en het te verwachten aantal jaren onderwijs van de kinderen. 
Een andere verandering is dat voor inkomen niet meer gekeken wordt naar het BBP maar naar het 
bruto nationaal inkomen – BNI.

In 2011 wordt van 187 landen de HDI berekend. De top van de zo ontwikkelde ranglijst werd de 
laatste jaren afwisselend door Noorwegen en IJsland ingenomen. Nederland draait aardig in de top 
mee, afwisselend op plaats 6 en 7, een enkele keer op plaats 10. En in 2011 op plaats 3. Dit jaar 
staat Noorwegen weer op de eerste plaats, gevolgd door Australië. IJsland is plots gezakt naar plaats 
14. De laagst geplaatste tien landen zijn allemaal in Afrika gelegen. De afstand tussen hoogst- en 
laagstgeplaatste is groot. In 2011 heeft kopland Noorwegen een index van 0.943, Nederland een 
van 0.910. De Democratische Republiek Congo staat onderaan de lijst met een index van 0.286. 
Het wereldgemiddelde is 0.682. In de jaarlijkse lijsten van de HDI worden ook vergelijkingen ge-
trokken tussen rangorden op basis van de HDI en die van het BNI. Dan blijkt dat de rangordeplaats 
van Nederland op basis van de HDI in 2011 negen plaatsen hoger ligt dan die van het BNI. Het 
grootste verschil maakt Equatoriaal Guinee, namelijk 91 HDI plaatsen lager dan het BNI, gevolgd 
door Koeweit (-57). Opvallend is Cuba dat bij de HDI 52 plaatsen hoger ligt dan bij het BNI.33

Bijna alle landen hebben de laatste 30 jaar procentuele vooruitgang geboekt op gebieden van 
menselijke ontwikkeling zoals vastgesteld met de HDI. Uitzonderingen zijn de Democratische Re-
publiek Congo, Liberia en Zimbabwe. De meeste procentuele vooruitgang is geboekt door de lan-
den van medium human development, gevolgd door de minst ontwikkelde landen.

Human Development Index: Trends 1980-present34

33 HDR 2011, pag. 127 e.v.
34 http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/NLD.html
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4.1.3. de Inequality-adjusted Human development Index
Nu geeft de op de hiervoor beschreven manier vastgestelde HDI een zeer globaal beeld, ongewo-
gen voor de verschillende bevolkingsgroepen. Ongelijkheid is van grote invloed op de werkelijke 
gemiddelden voor de grootste delen van de bevolking. En dan hebben wij het niet alleen over 
inkomensongelijkheid maar ook over ongelijkheden op het gebied van gezondheid en onderwijs. 
Daarom heeft het UNDP de nationale HDI’s ook herberekend aan de hand van gegevens over de 
verschillende voor een bepaalde dimensie te onderscheiden bevolkingsgroepen.35 Daarmee wordt 
het schema van opbouw van de HDI aangepast.36

Opbouw van de Human Development Index gecorrigeerd voor ongelijkheden

En dan blijkt de HDI lager uit te vallen. Voor de wereld als geheel is de aangepaste HDI 23,0% 
lager dan de ongecorrigeerde. De Nederlandse HDI valt 7,0% lager uit. De grootste dalingen 
zijn waar te nemen in enkele Afrikaanse landen: Namibië -43,5%, Centraal Afrikaanse Republiek 
-40,6%, en Guinee Bissao -41,4%. Maar ook vallen enkele LatijnsAmerikaanse landen op, zoals 
Haïti:	-40,2%	Bolivia:	-34,1%.37

4.1.4 de Gender Inequality Index
Het UNDP heeft ook de Gender Inequality Index – GII ontwikkeld. Die geeft een beeld van de 
achterstelling van vrouwen op een aantal gebieden, zie het volgende schema.38

Opbouw van de Gender Inequality Index

35 Zie ook 2. Berekeningswijze
36 HDR 2011, pag. 167
37 HDR 2011, pag. 135 e.v.
38 HDR 2011, pag. 167
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Bij toepassing van deze maatstaf komt Zweden als het minst discriminerende land naar voren, met 
een GII van 0,049. Het wereldgemiddeld ligt op 0,492. Het meest discriminerende land blijkt Ye-
men te zijn. Kijkend naar regio’s komen de Afrikaanse landen beneden de Sahara het slechtst uit de 
bus, gevolgd door Zuid Azië en de Arabische Staten.39

4.1.5 de multidimensional Poverty Index
Het UNDP berekent ook de jaarlijkse Mutidimensional Poverty Index – MPI. Het gezichtspunt 
daarbij is de mate van deprivatie op verschillende gebieden. Daarbij worden in principe dezelfde 
dimensies gehanteerd als bij de HDI: gezondheid, onderwijs en levensstandaarden. Wel met enkele 
opvallende verschillen:

•	 Uitgegaan	wordt	van	data	verkregen	door	enquêtes	op	het	niveau	van	huishoudens.40

•	 Voor	gezondheid	wordt	gekeken	naar	voeding	en	naar	kindersterfte.
•	 Voor	onderwijs	wordt	gekeken	naar	het	aantal	jaren	genoten	onderwijs	en	naar	het	aantal	

kinderen dat deelneemt aan onderwijs.
•	 En	voor	levensstandaard:	gegevens	over	brandstof	voor	koken,	aanwezigheid	van	WC’s, 

water, elektriciteit, vloer van de woning, en bezittingen ( als een motorvoertuig, en het bezit 
van fiets, radio, koelkast, telefoon, of televisie.

Dat leidt tot het volgende schema:41

Opbouw van de Multidimensional Poverty Index
In de aldus verkregen statistieken komt Nederland niet voor, net als enkele andere “zeer hoog 

ontwikkelde” landen.42 Het geregistreerde minst arme land, dus het land met het naar verhouding 
kleinst aantal gedepriveerden, is Slovenië. Het armste land is Niger. Het UNDP heeft ook schattin-
gen gemaakt van het aantal mensen in de wereld dat als “multidimensioneel” arm beschouwd moet 
worden. Dat komt uit op 1,75 miljard mensen. Daarbij wordt opgemerkt: “Our aggregate estimate 
of 1.75 billion multidimensionally poor people exceeds the 1.44 billion people estimated to be living on 
less than $1.25 a day in the same countries, but it is below the 2.6 billion people estimated to be living 
on less than $2 a day.” 43

39 HDR 2011, pag. 139 e.v.
40 Vergelijkbare aanpak als bij de verkrijging van armoedecijfers, gebruikt bij berekening van mondiale  

inkomensonge lijkheid, o.a. bekend van de maatstaf “beneden $1,25 pppd” (was tot voor kort $1,- pppd)  
en “beneden $2,- pppd”.

41 HDR 2011, pag. 167
42 HDR 2011, pag. 143 e.v.
43 HDR 2010, pag. 96
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4.2. Berekeningswijze

Voor de berekening van de verschillende indexen worden gegevens gebuikt die allemaal zijn 
opgenomen in de Human Development Statistical Tables.44 Van alle “ruwe” cijfers worden dan  
indexen berekend.

•	 Eerst	worden	van	alle	ruwe	gegevens	de	hoogste	en	de	laagste	landengegevens	vastgesteld,	
zie het volgende schema.45

•	 Vervolgens	worden	met	de	aldus	vastgestelde	minimum-	en	maximumwaarden	de	indexen	
per dimensie berekend met behulp van de volgende formule:

• Voor de vaststelling van de HDI wordt tot slot van de hiervoor aangegeven indexen het 
geometrische gemiddelde berekend volgens de volgende formule:

Het HDR 2010 geeft als voorbeeld de berekening van de HDI voor Vietnam. De oorspronkelijke 
data zijn:

44 HDR 2010, vanaf pag. 141
45 HDR 2011, pag. 168

( ILife 1/3 • IEducation 1/3 • IIncome 1/3 )

Dimension index  = 
actual value - minimum value

   
maximum value - minimum value
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De HDI van Vietnam wordt dan als volgt berekend:46

De op ongelijkheid aangepaste HDI’s zijn in essentie de oorspronkelijke indexen van elke dimensie 
maar dan gecorrigeerd met voor iedere dimensie gevonden ongelijkheidcoëfficiënten. HDR 2010 
geeft de volgende voorbeeldberekening voor Peru.47

46 HDR 2010, pag. 216/217
47 HDR 2010, pag. 219

Life expectancy index  = 75.2  –  20  =  0.870

 
83.4  –  20

Mean years of schooling index  =   5.5  –  0  =  0.478

 
13.1  –  0

Expected years of schooling index  = 10.4  –  0  =  0.576

 
18.0  –  0

Education Index  =  √0.478  •  0.576  –  0  =  0.503

  
0.978  –  0

Income index  = In( 2,805) –  In(100)  =  0.478

 
In(107,721) –  In(100)

 

Human Development Index  =  
3
√0.870  •  0.503  •  0.478  =  0.593
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Dat betekent een verschil van 23,2 %.

De berekening van de Gender Inequality Index – GII vindt plaats vergelijkbaar met die van de HDI, 
inclusief de geometrische gemiddelden. En de berekening van de MPI is gebaseerd op de aantallen 
deprivaties van de individuele huishoudens.

4.3. toepassing op nederland

Wanneer de HDI wordt toegepast op Nederland, dan leidt dat tot de conclusie dat Nederland in 
sociaal opzicht een hoogontwikkeld land is. Immers Nederland scoort bij de hoogstontwikkelde 
landen als het gaat om de HDI. De ongelijkheden vallen in Nederland ook mee, zeker in vergelijk-
ing met de meeste andere landen. En wat de gender-gelijkheid aangaat staat Nederland bijna boven 
aan. Kortom, wie kan nog beweren dat het in Nederland slecht gaat? Zeker als het gaat om onder-
wijs, gezondheid en inkomen staat Nederland in ieder opzicht mee bovenaan. En als wij kijken 
naar de ook door het UNDP ontwikkelde gegevens over armoede, dan behoort de Nederlandse 
bevolking tot de 20% rijksten van de wereld. Volgens de toepassing van de Mutidimensonal Poverty 
Index komt er in Nederland, naar mondiale maatstaven gerekend, geen armoede voor, althans niet 
in statistisch relevante mate.48

4.4. Bruikbaarheid

Tegelijkertijd blijkt uit allerlei andere gegevens dat Nederland er niet zo best voor staat. Dat gaat 
zeker op voor kwesties van natuur en milieu. Want nemen wij indicatoren als de ecologische voet-
afdruk, de biodiversiteit, en de CO2-uitstoot, dan staat ons land er slecht voor. En dat geldt dan 
natuurlijk vooral de komende generaties in Nederland en elders. Ook in een ander opzicht zijn 
gegevens als de HDI van betrekkelijke waarde. Zo blijkt bij de financieel-economische crisis van 
dezer dagen hoe kwetsbaar de welvaartbasis van de Nederlandse bevolking is. Er hoeft maar een 
handjevol bankiers en beleggers wilde avonturen aan te gaan of het pensioen van honderdduizenden 
Nederlanders gaat flink omlaag. Er hoeft maar ergens in de wereld een griep zich te ontwikkelen of 
Nederland raakt in rep en roer.

Bovendien moet worden meegewogen dat men zich de vraag kan stellen in hoeverre het zinvol is 
om landelijke statistieken te hanteren om vast te stellen of het mensen goed of slecht gaat. Want 
de wereld van vandaag is in zo hoge mate gemondialiseerd, economisch, politiek en cultureel, dat 
nationale statistieken maar een klein deel van de werkelijkheid representeren. Cijfers omtrent de 
toestand van de wereldbevolking zijn voor de Nederlanders relevanter dan nationale statistieken. 

Dikwijls hoort men de tegenwerping dat bijvoorbeeld gegevens over armoede in Nederland niet 
te vergelijken zijn met die in ontwikkelingslanden, omdat de maatschappelijke ervaring met en 
betekenis van armoede sterk verschillen. “Armoede hier is heel iets anders dan daar”. Dat argument 
kan misschien in de eerste naoorlogse jaren een zekere geldingskracht hebben gehad. Tegenwoordig 
echter kan dat steeds minder staande worden gehouden. Immers, door de mondialisering van de 
communicaties zijn en worden ook de verwachtingen en aspiraties gemondialiseerd, dus gaan zij 
wereldwijd steeds meer op elkaar lijken. Bovendien worden ook de eisen gesteld aan het bestaan van 
mensen steeds meer gemondialiseerd. Ook in ontwikkelingslanden kan men niet meer voldoende 
participeren in het maatschappelijk bestaan als men niet beschikt over de vereiste mogelijkheden 

48 HDR 2010, pag. 161
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49 Zie bijvoorbeeld de Happy Planet Index, (London, 2009, NEF) waar Nederland op plaats 43 staat.

van transport of communicatiemiddelen zoals toegang tot internet. En zoals bekend is participatie 
van doorslaggevende betekenis voor het opbouwen van een redelijk bestaan.

Dat neemt niet weg dat de HDI en verwante indexen goed bruikbare indicatoren zijn als men op 
zoek gaat naar één enkele aanwijzing over het menselijk welzijn. Het geeft een beter en breder beeld 
dan bijvoorbeeld het BBP. In die zin zou het ook een beter aanknopingspunt kunnen bieden voor 
de ontwikkeling van beleid, ook in economisch opzicht.

4.5. Beperkingen

De HDI en verwante indexen hebben veel goede elementen. Zij hebben een duidelijke theoretische 
en conceptuele onderbouwing. De berekeningswijze is transparant en betrekkelijk eenvoudig, en 
de toepassing van uitgangspunten als hoogste en laagste waarden en geometrische gemiddelden 
versterkt de bruikbaarheid.

In het voorgaande is al iets aangegeven van de beperkingen van de HDI. De index geeft maar een 
beperkt beeld van de maatschappelijke werkelijkheid. Ten eerste omdat veel andere aspecten van 
het menselijk bestaan niet worden meegenomen. En ten tweede, omdat het suggereert dat de na-
tionale beschrijving van de werkelijkheid van hoger belang is dan de mondiale. Toch is het beeld 
dat gegeven wordt van een zekere relevantie voor hoe “wij” er voor staan, en waar wij ons meer op 
moeten richten.

Het grootste manco zit in de concretisering van het uitgangspunt van menselijke ontwikkeling. Die 
ontwikkeling wordt gedefinieerd als a process of enlarging people’s choices. De drie hoofdgebieden 
van die vergroting van de menselijke keuzemogelijkheden zijn volgens de HDI definitie: gezond-
heid, onderwijs, en inkomen. Dat zijn alle drie zeer relevante categorieën, zeker in het licht van de 
internationale discussie van waaruit de HDI is ontwikkeld, namelijk de kritiek op de dominantie 
van het BBP. Tegelijkertijd dringt zich al sinds diezelfde jaren tachtig de steeds breder gedragen 
ervaring op dat de menselijke keuzemogelijkheden fundamenteel bepaald en beperkt worden door 
de bio capaciteiten van de aarde. Kijkend naar maatstaven als de ecologische voetafdruk, de diversi-
teitindex en de aanwezigheid van CO2 in de hogere atmosferen, moet men eigenlijk concluderen 
dat er een fundamenteel manco zit in de HDI: de ecologische dimensie ontbreekt. Zonder een 
redelijke ecologische basis hebben mensen eigenlijk niet veel meer om te kiezen, hoe hoog ook op 
een bepaald moment de gezondheid, het onderwijsniveau en het inkomen mogen zijn.

Daarmee wil niet gezegd zijn dat de HDI niet bruikbaar is. Maar het zou goed zijn als naast basis-
waarden als gezondheid, onderwijs en inkomen, ook een vierde (of een index van meerdere) ecolo-
gische factor(-en) meegenomen zou worden. Waarschijnlijk is de ecologische voetafdruk daarvoor 
het meest aangewezen. En dan zou kunnen blijken dat Nederland tientallen plaatsen lager op de 
mondiale ladder komt te staan.49

meer informatie

Chris Bertholet en Ben Evers: Measuring socio-economic development: a pilot study. Tilburg, 1965, 
IVO
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NEF: Happy Planet Index, London, 2009

J.A. Pensioen en G.M.J Veldkamp: Welvaart, Welzijn en Geluk – een Katholiek Uitzicht op de  
Nederlandse Samenleving. Hilversum, 1965, Brand

UNDP: Human Development Report 1990

UNDP: Human Development Report 2010

UNDP: Human Development Report 2011

UNICEF: Adjustment with a Human Face, 1987

UNO: Report on International Definition and Measurement of Standards and Living, 1954

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/NLD.html

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/
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Hoofdstuk 5    • Jan Juffermans

De	Mondiale	Ecologische	Voetafdruk

Voor het werken aan een duurzame en solidaire wereld, maar bijvoorbeeld ook aan 
duurzame gemeenten, bedrijven en leefstijlen, zijn nieuwe indicatoren nodig. Liefst 
samen gebruikt in de vorm van een dashboard, dat zo een betrouwbaar beeld oplevert 
of we wel de goede kant op gaan. Een van de indicatoren op dat dashboard zou de 
Mondiale Ecologische Voetafdruk moeten zijn, kortweg de Voetafdruk. En aanvullend 
kan bijvoorbeeld ook de Watervoetafdruk of Water Footprint een belangrijke functie 
vervullen op het duurzame dashboard.

5.1. omschrijving

Het model van de Voetafdruk is ontwikkeld door prof. William Rees en dr. Mathis Wackernagel, 
aan de Universiteit van British Columbia in Canada. De eerste lezing over het model in Europa 
werd gehouden door prof. Rees in Aalborg in 1994. Die lezing ging over de Voetafdruk van steden 
en dorpen. In 1996 brachten Rees en Wackernagel samen het eerste (educatieve) boek uit over het 
model, met de titel Our Ecological Footprint, nadat Wackernagel bij Rees was gepromoveerd op de 
ontwikkeling van de methodiek. Voor educatie wordt in diverse landen nu ook de term Global Foot-
print ofwel Mondiale Voetafdruk gebruikt. Hier zullen we verder de afkorting van de Ecologische 
Voetafdruk – EV – of gewoon Voetafdruk gebruiken.

Je kunt met de EV enkele cruciale aspecten van duurzaamheid meten en vergelijken, namelijk het 
energie- en ruimtegebruik, bijvoorbeeld van landen, steden en personen. Maar hij kan ook goed ge-
bruikt worden voor provincies, bedrijven en instellingen (zoals een kerk, school of universiteit), en 
zelfs voor producten en diensten. Vooral in de eenvoud van het model, en het kunnen vergelijken 
met de mondiale biocapaciteit, ligt te kracht van de EV.

Berekening van de persoonlijke Voetafdruk

Het gaat om het totale energie- en ruimtegebruik (in hectares), dat nodig is voor de 

productie ten behoeve van de consumptie/leefstijl van een gemiddelde inwoner.

Totale productie in het land zelf  ______

Importen worden erbij opgeteld + ______

Exporten worden ervan afgetrokken – ______

Totale consumptie in het land  = ______ :  gedeeld door het aantal inwoners
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5.2. Berekeningswijze

Het gaat bij de persoonlijke EV om de milieu-impact van de totale consumptie, gebaseerd op pro-
ducten en diensten waarvan de hele keten wordt gemeten, dus met alle aanvoer van over de hele 
wereld. Bij de EV wordt gerekend in mondiale hectares en/of vierkante meters. Een mondiale hect-
are is een hectare met een gemiddelde mondiale opbrengst. De volgende elementen worden met de 
EV gemeten: in feite alle bioproductieve ruimte op aarde in de vorm van akkerbouwgrond, weide-
grond en bossen, de bebouwde omgeving, visgronden en de berekende energieruimte. Het zijn al-
lemaal echte hectares, behalve de energieruimte. Windmolens en zonnepanelen worden meegeteld 
bij de bebouwde omgeving. Om ook het gebruik van gas, olie en kolen mee te kunnen tellen, wordt 
de uitstoot van de CO2 van die fossiele energievormen omgerekend naar de theoretisch benodigde 
groene ruimte om die uitstoot te kunnen absorberen. Zo kunnen alle vormen van energiegebruik 
meegeteld worden. Alleen kernenergie wordt buiten het model gehouden, omdat de keten daarvan 
onmogelijk in hectares kan worden uitgedrukt.

overbelasting van de aarde
Omdat niet alle hectares op aarde hetzelfde zijn qua productiviteit, en je de getallen toch bij elkaar 
wilt optellen om tot een totale EV te komen, worden zogenaamde equivalentiefactoren gebruikt. 
Akkerbouwgrond heeft de grootste productiviteit, visgronden en weidegrond een stuk lager. Omdat 
steden en dorpen meestal op goede landbouwgrond zijn gebouwd, heeft de ondergrond dezelfde 
waarde als akkerbouwgrond. Op die manier wordt het stedelijk ruimtegebruik meegenomen. De 
EV van de gemiddelde wereldbewoner staat nu op 2,7 ha. De beschikbare mondiale biocapaciteit is 
echter nog maar 1,8 ha per wereldbewoner, en dat is inclusief de nodige ruimte voor biodiversiteit/
natuur50. Het verschil tussen de 2,7 ha en de 1,8 ha wordt de mondiale overschoot genoemd, ofwel 
de overbelasting van de aarde. Die is dus 0,9 ha per wereldbewoner, ofwel 50% meer dan de 1,8 
ha. Mondiaal komt het erop neer dat we jaarlijks al 50% meer consumeren dan de aarde duurzaam 
kan blijven opbrengen. “Hoe kun je nu meer dan 1 aarde gebruiken?” wordt dan vaak gevraagd. 
Om dat duidelijk te maken gebruik ik het voorbeeld van 1 koe en 1 hectare. In Nederland kan op 1 
ha weidegrond 1 koe het hele jaar rustig laten grazen. Het gras groeit weer aan en de wei is ook het 
volgende jaar prima voor die ene koe. Dat is een duurzame situatie. Maar zet geen 5 of 10 koeien 
langere tijd op 1 hectare. Dat gaat wel enige tijd goed, maar daarna vallen er steeds meer zwarte 
gaten in de groene weide; modderplekken zonder gras.

zwarte gaten
Iets dergelijks gebeurt er nu met de aarde; de laatste 35 jaar vallen er steeds meer “zwarte gaten”: 
ecosystemen raken ernstig beschadigd, luchtverontreiniging en vervuilde zeeën, bossen en regen-
wouden die verdwijnen, soorten sterven uit, et cetera. We gebruiken te veel met te veel mensen. 
Daarmee ondermijnen we de bestaanszekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden van toekomstige 
generaties. We leven niet meer alleen van de rente van het natuurlijk kapitaal, maar ook het kapitaal 
zelf wordt nu langzaam maar zeker opgesoupeerd. Dus het volgende jaar is zowel de rente als het 
kapitaal minder geworden. Rond het jaar 1975 zijn we al door de “duurzaamheidsbarrière” van 
1 aarde geschoten en daarna is de Mondiale Voetafdruk alleen maar blijven groeien tot een over-
shoot van ongeveer 50%. Dat is de cruciale boodschap die het EV-model geeft. De gevolgen (de 
zwarte gaten) en dus de indicatoren van de situatie van overshoot zijn meervoudig en we kennen ze 

50 Aanvankelijk werd rekening gehouden met 12% ruimte voor biodiversiteit/natuur, gebaseerd op het Brundtland-
rapport Our Common Future (1987). De bioloog E.O. Wilson denkt echter dat wel 50% nodig is om de natuur te 
behouden voor volgende generaties. In 2010 is in Nagoya (Japan), op een VN-conferentie over biodiversiteit als 
nieuw streefpercentage 17% aangenomen.
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 allemaal wel uit aparte berichten in de kranten: de klimaatverandering, overbevissing, de kap van 
bossen en (oer)wouden, het zeer versneld uitsterven van soorten dieren en planten, de afname van 
populaties van wilde diersoorten, verarming van de bodem en verwoestijning, toename van de trek 
van mensen naar de steden, en ook de sterke toename van zogenoemde milieuvluchtelingen, die 
niet langer in eigen gebied kunnen overleven, door oorzaken zoals bodemuitputting, misoogsten 
of ondragelijke hitte in de zomer. De twee hoofdoorzaken van de zwarte gaten en de mondiale 
overshoot zijn kort samengevat de grootte van de wereldbevolking en de grootte van de gemiddelde 
Voetafdruk per persoon. Daarom wordt deze formule gebruikt:

Totale Mondiale Voetafdruk  =  Bevolking  X  Gemiddelde Voetafdruk per persoon

Het is daarbij belangrijk op te merken dat de rijke landen, samen met de rijke mensen elders op 
aarde, veruit de grootste voetafdrukken hebben en met slechts een kwart van de wereldbevolking 
ongeveer 80% van de Mondiale Voetafdruk veroorzaken.

Grafiek uit het Living Planet Report 2010. Rond het jaar 1975 zijn we door de “duurzaamheids-
barrière” van 1 aarde geschoten en daarna is de Mondiale Voetafdruk blijven groeien tot een over-
shoot van ongeveer 50%.

5.3. toepassing in nederland

In Nederland was De Kleine Aarde in Boxtel de eerste organisatie die met het Voetafdrukmodel aan 
de slag ging. In 1998 werd een “doordenkdebat” georganiseerd over de (on)mogelijkheden van de 
toepassingen van het model. Er werden daarna diverse proefprojecten uitgevoerd. Tussen 1999 en 
2001 deden 8 Nederlandse gemeenten mee aan een gezamenlijk Voetafdrukproject. De gemeenten 
zelf werden gemeten en er zijn onder andere publiekscampagnes gehouden. Daarvoor is de eerste 
quick scan voor de persoonlijke meting van de Voetafdruk ontwikkeld. Daarna zijn er vele scans 
gevolgd, zoals speciaal voor voedsel, klimaat, mobiliteit en vakantie. Zie www.voetafdruk.eu

Sinds 2000 is er in Nederland veel met de Voetafdruk gebeurd; te veel om allemaal te vermelden. 
Maar wel een selectie van de diversiteit aan ontwikkelingen. Zoals de Nationale Jeugdraad die in 
2001 een campagne begon met de Voetafdruk (met o.a. Foot Fights tussen studenten en Tweede 
Kamerleden voor snelle Voetafdrukverkleining) en tot nu toe doorloopt.

Door het Expertisecentrum LNV van het voormalige Ministerie van Landbouw werd in 2002 een 
Voetafdrukrapport gemaakt met de titel “Waar een klein land groot in is… Over de effecten van 
Nederlands handelen in het buitenland”.
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unilever halveert voetafdruk
Het eerste bedrijf in Nederland waarvan in 2001 de hele Voetafdruk werd berekend is het managers-
bureau Brighthouse in Helvoirt. Nu worden van vele bedrijven vooral de Carbon-Footprint gemeten, 
dus nog niet altijd de hele Voetafdruk. Een recent goed voorbeeld van een bedrijf dat wel de hele 
Voetafdruk gebruikt is Unilever. Dat bedrijf verklaarde begin 2011 dat men in 10 jaar tijd de totale 
Voetafdruk van de hele keten van hun producten gaat halveren!

Door De Kleine Aarde is in 2005, in opdracht van de Remonstrantse Kerk, een methode ontwik-
keld om de Voetafdruk van een kerk als organisatie te kunnen meten. Van die methode hebben ook 
andere kerkgenootschappen dankbaar gebruik gemaakt.

In 2006 kwamen er twee Nederlandse boeken uit over de Voetafdruk, waaronder ook een roman 
over de complicaties van het serieus nemen van de Voetafdruk, thuis en op je werk, geschreven door 
Kees Waagmeester. Zie de titels onder “Meer informatie”
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Sinds 1998 is het Wereld Natuur Fonds in Nederland betrokken bij de productie van de Living 
Planet-rapporten, en bracht in 2008 voor het eerst een Nederlandse samenvatting uit van het Living 
Planet Report van dat jaar.

nederlandse voetafdruk is 6,2 ha
De Nederlandse Voetafdruk staat nu op 6,2 hectare gemiddeld per persoon (Living Planet Report 
2010, op basis van de statistieken van 2007). Dit betekent dat de gemiddelde Nederlander 6,2 
mondiale hectares nodig heeft voor zijn of haar leefwijze. Omdat een Fair Earth Share (ofwel de 
per wereldbewoner beschikbare bioproductieve ruimte) nu op 1,8 ha staat, minus de nodige ruimte 
voor de natuur en behoud van de biodiversiteit (stel minimaal 0,3 ha), leven we in Nederland ge-
middeld ruim een factor 3 boven onze ecologisch/sociale stand.

In 2011 kwam de tweede editie van de Monitor Duurzaam Nederland uit, gemaakt door het CBS 
en enkele planbureaus. In het hoofdstuk “Internationale handel, economische groei en milieu” 
komt ook de Ecologische Voetafdruk voor. De voetafdrukmeting wordt opgevoerd als een van de 

Ecologische voetafdruk per 
land per persoon, 2007 
(Global Footprint Network, 
2010)
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aanwijzingen dat de theorie van de zogenaamde Kuznet-curve niet altijd opgaat. De conclusie: 
absolute ontkoppeling 51 tussen economische groei en verdere milieudegradatie is onmogelijk. Die 
erkenning is een doorbraak. Ook wordt een grafiek besproken uit het LPR 2010,52 waarin de Voet-
afdruk wordt afgezet tegen de gegevens van de Human Development Index (HDI). Helaas wordt de 
Voetafdruk in de Monitor nog niet gebruikt om te wijzen op de reeds 50% overbelasting (overshoot) 
van de aarde, en ook niet om de grote en onrechtvaardige verschillen tussen arme en rijke landen in 
het beslag op de mondiale gebruiksruimte te laten zien. Meer info op www.cbs.nl 

In 2010 werd de Stichting De Kleine Aarde opgeheven en kwam het werk met de Voetafdruk stil 
te liggen. De Werkgroep Voetafdruk Nederland, die al enkele jaren eerder was opgericht, heeft de 
voorlichting en het werken met de Voetafdruk overgenomen. Dat heeft onder ander geresulteerd in 
de nieuwe site www.voetafdruk.eu en een discussienota over bevolking en voetafdrukken. Zie onder 
“Meer informatie”

5.4. Bruikbaarheid

Het gebruik van de EV is de laatste jaren opmerkelijk snel gegroeid. Dat is onder andere te danken 
aan de relatief eenvoudige methode, aan de verbeteringen die het model heeft ondergaan en ook 
aan de tweejaarlijkse publicatie van het Living Planet Report, waarin steeds de actuele voetafdrukken 
van alle landen van de wereld worden gepubliceerd met meer dan één miljoen inwoners. Dat rap-
port is een uitgave van het World Wide Fund for Nature, met medewerking van het Global Footprint 
Network in Californië USA, en de Zoological Society of London. De publicatie heeft al geleid tot 
interessante ontwikkelingen. Het land met veruit de grootste gemiddelde voetafdruk van de wereld, 
de Verenigde Arabische Emiraten, wil graag spoedig onder de Verenigde Staten van Noord-Amerika 
uit komen, die nu op de tweede plaats staan. De Arabieren hebben daarvoor assistentie gevraagd 
aan het Global Footprint Network. 

Bij dit mondiale centrum van Voetafdrukgebruikers heeft recentelijk ook Ecuador zich gemeld. Dit 
land wil graag hulp bij het terugbrengen van haar gemiddelde voetafdruk om zo weer binnen hun 
nationale biocapaciteit te komen, waardoor men niet afhankelijk wordt van importen. Daarmee is 
Ecuador het eerste land dat op die manier onderkent dat de mondiale situatie ons er langzaam maar 
zeker toe dwingt zoveel mogelijk te leren leven met de biocapaciteit in eigen regio. Steeds meer 
landen hebben de daar aanwezige biocapaciteit zelf nodig om voor de eigen bevolking in de nodige 
behoeften te kunnen voorzien, zoals voedsel, huisvesting en allerlei andere voorzieningen.

voorbeeld Groot londen
Er zijn nog meer landen die de Voetafdruk in hun beleid hebben opgenomen. Zwitserland was de 
eerste. Op de site van het Global Footprint Network is te zien dat nu ruim 20 landelijke overheden 
actief zijn met het model. Ook de Europese Unie gebruikt nu voor het beleid de Voetafdruk. Vele 
steden en dorpen hebben hun Voetafdruk laten meten. Het beste voorbeeld is Groot Londen, dat 
als eerste stad ook lange-termijn-doelstellingen heeft geformuleerd aan de hand van de Voetafdruk. 
In 2050 wil de gemeente een duurzame Voetafdruk van de Londenaren gerealiseerd hebben. In 

51 Relatieve ontkoppeling betekent dat bij economische groei relatief minder milieudegradatie optreedt. Absolute 
ontkoppeling zou betekenen dat er economische groei mogelijk zou zijn met een daling van milieudegradatie. (Te) 
lang is gedacht dat techniek ons daarbij zou kunnen helpen. Er zijn wel een paar uitzonderingen op de regel, zoals 
het gebruik van zonne-energie en het afzien van gevaarlijke stoffen, bijv. door op biologische landbouw over te 
schakelen, hoewel ook daar ruimte, energie en grondstoffen voor nodig zijn.

52 Living Planet Report 2010, pag. 73.
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het algemeen loopt men in het Verenigd Koninkrijk duidelijk voorop met het gebruik van de 
Voetafdruk. Het bedrijf Tesco, een keten van supermarkten, was de eerste die footprint-logo’s op 
producten ging gebruiken. Men is begonnen met de Carbon-Footprint, ofwel de gegevens van de 
totale CO2-uitstoot van het betreffende product in de hele keten. Dit goede voorbeeld heeft intus-
sen navolging gekregen in Frankrijk, Japan en Zweden.

5.5. Beperkingen

De EV is een duurzaamheidsindicator, maar hij meet niet alles. Het gebruik van mineralen, zoals 
fosfaat, wordt niet meegenomen; wel telt de energie en ruimte mee die de delving en de productie
ervan hebben gevergd. Wat ook niet in het model zit is het effect van het gebruik van gevaarlijke stof-
fen, zoals uranium en allerlei bestrijdingsmiddelen. Dat kan ook niet, want de effecten van derge-
lijke stoffen kun je niet omrekenen in hectares en zullen ook apart gemonitord moeten worden, 
vanwege hun verschillende karakter. Mede om deze punten moet bij de Voetafdruk benadrukt 
worden dat de berekeningen een onderschatting zijn van de realiteit. De Voetafdruk meet de kwan-
titeit van het gebruik van bioproductieve ruimte en energie. Daarnaast is natuurlijk ook de kwaliteit 
van het ruimtegebruik van groot belang; biologische landbouw kan bijvoorbeeld goed samen gaan 
met het verbeteren van de bodem en dus met een toename van de bioproductiviteit.

vaststelling van de biocapaciteit
Een moeilijk punt is nog de juiste vaststelling van de biocapaciteit van de aarde. Voorlopig wordt 
gewerkt met de berekende bioproductiviteit, ofwel het product van alle bioproductieve hectares en 
de gemiddelde mondiale opbrengsten. Omdat de opbrengsten per hectare de laatste decennia flink 
zijn gestegen (door o.a. gebruik van kunstmest), en dus de bioproductiviteit verhoogt, krijgen we 
geen goed beeld van de verliezen aan biocapaciteit. Uit ander onderzoek komt immers naar voren 
dat we mondiaal per jaar vele miljoenen hectares verliezen (gaan dus uit productie), door onder 
andere verwoestijning en verzilting van de grond. Door het Global Footprint Network wordt daarom 
nog gewerkt aan de verbetering van de vaststelling van de mondiale biocapaciteit.

Ook moet opgemerkt worden dat de EV de situatie van nu meet, in een bepaald jaar. Dus de zoge-
naamde “Altlasten”, ofwel onze Voetafdruk in alle voorgaande jaren, zoals onze historische uitstoot 
van CO2, worden niet meegerekend.

Water zit ook niet in de Ecologische Voetafdruk. Wel wordt de productie van drinkwater gemeten, 
en alles wat daarbij komt kijken, zoals de zuivering van water, maar niet de liters water zelf. Ana-
loog aan de Ecologische Voetafdruk is daarom de Watervoetafdruk ontwikkeld, waarbij het zoet-
watergebruik in de hele keten bij elkaar wordt opgeteld, inclusief het “virtuele” water (zie www.
waterfootprint.org). De Water Footprint is ontwikkeld door Arjen Hoekstra, die nu hoogleraar is 
aan de Universiteit van Twente. De WF is een belangrijke aanvulling op de EV. Het model heeft 
dan ook al veel toepassing gevonden, wereldwijd, omdat het de problematiek van de in- en export 
van “virtueel” watergebruik duidelijk en hanteerbaar heeft gemaakt. En dat is precies waarom indi-
catoren zo nuttig zijn.

meer informatie

William Rees en Mathis Wackernagel: Our Ecological Footprint – Reducing Human Impact on the 
Earth. Gabriola Islands BC, 1996, ISBN 15 5092 251 3, New Society Publishers
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Nicky Chambers, Craig Simmons en Mathis Wackernagel: Sharing Nature’s Interest – Ecological 
Footprints as an indicator of sustainability, London, 2000, ISBN 18 5383 739 3, Earthscan  
Publications

Kees Waagmeester: Ik en de Wereld (Het verhaal van Bold en Janine) – De Wereld en Ik (dossier Jan 
Juffermans), Rotterdam, 2006, ISBN 90 5637 801 5, Uitgeverij Lemniscaat

Jan Juffermans: Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk – Over de mondiale gebruiksruimte, 
duurzaamheid en mensenrechten, Rotterdam, 2006, ISBN 90 5637 839.2, Uitgeverij Lemniscaat. 
In dit boek zijn lijsten opgenomen van boeken, brochures, lesmateriaal, organisaties, rapporten, 
sites en ook video’s over de Voetafdruk. Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel, maar kan ook 
gratis gedownload worden van www.janjuffermans.nl

World Wide Fund for Nature, in samenwerking met het Global Footprint Network en de  
Zoological Society of London: The Living Planet Report 2010 – Biodiversity, biocapacity and  
development, Gland Zwitserland, 2010, ISBN 97 8294 0443 08 6

Werkgroep Voetafdruk Nederland: Op weg naar mondiale duurzaamheid. Minder materiële  
consumptie en/of minder mensen. Discussienota, Editie 2.1, oktober 2011

Enkele belangrijke sites: www.footprintnetwork.org, www.voetafdruk.eu en www.ecolife.be
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Hoofdstuk 6    • Jan Juffermans

De	Living	Planet	Index	meet	populaties	
van	wilde	diersoorten

Op aarde is een spannende strijd gaande is tussen de mens en andere soorten in de 
natuur; het is vooral een competitie om het gebruik van de nodige ruimte. De natuur 
reageert doorgaans heel geleidelijk en vertraagd op de ingrepen van mensen, waardoor 
we min of meer ongeremd steeds meer gebruiksruimte in beslag hebben genomen. Om 
te zien hoe het met de natuur gaat, worden wereldwijd populaties van wilde dieren ge-
monitord. De meest bekende samenvatting daarvan is de Living Planet Index (LPI), 
die onder andere wordt gebruikt in het kader van de Convention on Biological Di-
versity van de Verenigde Naties, het mondiale verdrag dat getekend werd tijdens de 
conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992.

6.1. omschrijving

6.1.1. natuur in het antropoceen
De mens is de dominante soort geworden op aarde geworden. Het is zelfs zo dat we nu met zoveel 
mensen	op	aarde	leven,	met	flinke	Voetafdrukken,	dat	we	de	aarde	ingrijpend	beïnvloeden.	Daarom	
heeft de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen ons tijdperk het Antropoceen genoemd. 
Vooral de natuur heeft het moeilijk door directe menselijke ingrepen zoals uitbreidingen van steden 
en het kappen van bossen voor landbouwgrond. Maar er zijn ook minder direct zichtbare effecten, 
zoals de versnelde klimaatverandering, waarvan verwacht wordt dat die de natuur nog eens extra 
zwaar zal belasten. Om te weten wat er nu precies met de natuur gebeurt, wordt op diverse wijzen 
onderzoek gedaan. Zo wordt het verlies van soorten planten en dieren met argusogen gevolgd. Er 
zijn rode lijsten met bedreigde dier- en plantensoorten en er wordt op vele manieren gepoogd te 
redden wat er nog te redden valt. Ook worden de aantallen dieren per soort, de populaties, wereld-
wijd gevolgd.

6.1.2. Populaties worden kleiner
De meeste bekende en wereldwijd gebruikte indicator voor biodiversiteit is de Living Planet Index. 
Sinds de jaren ’70 wordt via een internationaal netwerk gekeken naar de omvang van bijna 8000 
populaties van ruim 2500 diersoorten, die leven op het land, in zoet water en ook in oceanen en 
zeeën. Door de Zoological Society of London worden al die gegevens verzameld en verwerkt om op 
te nemen in deze index. Die index is een vast onderdeel van het Living Planet Report (LPR) dat elke 
twee jaar uitkomt. Het is een uitgave van het World Wide Fund for Nature (WWF), in samenwer-
king met het Global Footprint Network in Californië USA, en de al genoemde Zoological Society of 
London. De meest recente editie is het LPR 2010. De Living Planet Index is een samengestelde index 
van precies 2544 wilde diersoorten.53 De populaties van die dieren worden vanaf 1970 gevolgd. Het 
gaat in LPR 2010 om de volgende aantallen en soorten:

53 LPR 2010, pag. 20
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•	 3180	Populaties	van	1341	soorten	vogels,	zoogdieren	en	reptielen	op	het	land.
•	 2023	Populaties	van	636	soorten	vis,	zeevogels,	zeeschildpadden	en	zeezoogdieren	in	

oceanen en zeeën.
•	 2750	Populaties	van	714	soorten	vis,	vogels,	reptielen,	amfibieën	en	zoogdieren	in	 

zoetwatersystemen.

In totaal dus 7953 populaties van 2544 diersoorten. Er zijn enkele dubbeltellingen omdat bepaalde 
diersoorten in meer dan een type ecosysteem voorkomen.

Dit zijn lang niet alle soorten uit de fauna. Maar het WWF gaat ervan uit dat de LPI een goede 
indicator is voor de ontwikkeling van alle populaties en soorten.54 De achteruitgang van de op deze 
manier gemeten omvang van populaties wordt voor de wereld als geheel zichtbaar gemaakt met de 
volgende grafiek uit het LPR 2010.55 We zien een gemiddelde achteruitgang van bijna 30% in 37 
jaar.

Het LPR geeft ook voor verschillende deelsystemen de informatie over de achteruitgang van de 
populaties. Hieronder zien we de resultaten per ecosysteem apart. Met de populaties in oceanen en 
zeeën ging het aanvankelijk nog relatief goed, maar sinds de jaren ’80 is er een duidelijke negatieve 
knik te zien. Hetzelfde beeld zien we bij de populaties in zoet water. De populaties op het land 
volgen een gestage neerwaartse curve.

De LPI van dieren in de oceanen en zeeën: deze index laat zien dat de omvang van de populaties 
tussen 1970 en 2007 gedaald is met 24 %.56

54 LPR 2010, pag. 20
55 LPR 2010, pag. 7
56 LPR 2010, pag. 25
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De LPI van dieren in zoet water: deze vertoont een daling van 35 %.57

De LPI van dieren op het land: deze is met bijna 25% gedaald. 58

6.1.3. de afname van soorten
In het LPR 2010 wordt opgemerkt dat er vanaf 1970 een zeer groot verschil te zien is tussen de 
toename van de omvang van de populaties in gematigde zones met 29%, terwijl de tropische zones 
juist een afname laten zien van 60%.59 Dit komt enerzijds doordat voor 1970 al een groot deel 
van de soorten in de gematigde streken verdwenen was, maar ook omdat het beleid en de natuur-
bescherming in de praktijk effectief blijken te zijn. Dat heeft de achteruitgang, bijvoorbeeld in 
Nederland, afgeremd. Dat zien we ook in een grafiek van het Nederlandse Planbureau voor de Leef-
omgeving60 (PBL) van de afname van het aantal soorten in eigen land, op Europees en op mondiaal 
niveau. Het verlies van soorten gaat nu wereldwijd ongeveer 1000 keer sneller dan een natuurlijk 
niveau van uitsterven. De grafiek61 laat zien dat het met de natuur wereldwijd bergafwaarts gaat en 
Nederland staat er helemaal slecht voor. Gevreesd wordt dat door de klimaatverandering ruwweg 
nog eens een derde van alle soorten zullen verdwijnen.

57 LPR 2010, pag. 26
58 LPR 2010, pag. 24
59 LPR 2010, pag. 22
60 Zie M.P. van Veen c.s.: Halting Biodiversity Loss in the Netherlands by 2010. Den Haag/Wageningen, 

PBL/WUR
61 PBL/WUR zoals aangehaald in voetnoot 60, pag. 4.
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De boodschap van al deze metingen is dus geen hoopvolle. Een groot deel van de verklaring voor de 
dalende grafieken is, zoals eerder opgemerkt, dat het aantal mensen op aarde en de grootte van hun 
gemiddelde Voetafdruk in dezelfde periode, dus vanaf 1970, zeer sterk zijn gegroeid.62

6.2. Berekeningswijze

Voor de samenstelling van de LPI worden de afname en de toename van de populaties van de gese-
lecteerde diersoorten in de verschillende ecosystemen regelmatig geteld. Dat is begonnen met een 
eerste meting in 1970 en vervolgens worden steeds nieuwe tellingen verricht in de loop der jaren, 
die vervolgens tegen de stand van zaken in 1970 worden afgezet.

6.3. toepassing op nederland

Er is geen speciale Living Planet Index voor Nederland gemaakt. Wel is bekend dat voor de LPI de 
gegevens van de tellingen van vogelsoorten, die door de organisatie Vogelbescherming in Nederland 
worden verzameld, worden gebruikt.

6.4. Bruikbaarheid en beperkingen

De hier gepresenteerde Living Planet Index en de grafiek van het PBL geven samen een globale 
indicatie van de negatieve ontwikkeling van de mondiale biodiversiteit. De boodschap is dat er heel 
snel meer moet gebeuren om de natuur, in ons eigen belang en voor volgende generaties, te redden. 
Ze sporen dus aan tot aanscherping van bestaand en van nieuw beleid op alle niveaus, maar ze zijn 
niet direct bruikbaar voor meer specifiek beleid in bijvoorbeeld gemeenten of regio’s.

62 Zie het hoofdstuk over de Mondiale Ecologische Voetafdruk.
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Het zou interessant zijn te onderzoeken of er een manier gevonden kan worden om de gegevens van 
de populaties van soorten uit het LPI en de gegevens van de achteruitgang van soorten te bundelden 
in één algemene biodiversiteitsindex, bijvoorbeeld volgens de procedure die gebruikt wordt bij de 
Human Development Index.63

meer informatie

World Wildlife Fund for Nature, in samenwerking met het Global Footprint Network en de 
Zoological Society of London: The Living Planet Report 2010 – Biodiversity, biocapacity and develop-
ment, Gland Zwitserland, 2010, ISBN 97 8294 0443 08 6

M.P. van Veen cs.: Halting Biodiversity Loss in the Netherlands by 2010. Den Haag/Wageningen, 
PBL/WUR

63 Zie het hoofdstuk over de Human Development Index.
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Hoofdstuk 7   • Bart de Boer en Roefie Hueting

Het	Milieuduurzaam	Nationaal	Inkomen

Het duurzaam nationaal inkomen (DNI) is een raming van het hoogste pro-
ductieniveau (het nationaal inkomen, NI) waarbij de gebruiksmogelijkheden 
van het milieu inclusief natuurlijke hulpbronnen (milieufuncties) van gene-
ratie op generatie beschikbaar blijven (milieuduurzaamheid). Het verschil 
tussen het NI en het DNI geeft de afstand tot milieuduurzaamheid weer; het 
bestaat uit de kosten van de maatregelen die daartoe moeten worden genomen. 
Tijdens een transitie naar duurzaamheid wordt deze afstand kleiner. In Ne-
derland is deze afstand tussen 1990 en 2005 echter toegenomen.

7.1. omschrijving

Het nationaal inkomen (NI of BBP) is een raming van de productie van goederen en diens-
ten in een land, doorgaans per jaar. Het milieuduurzaam nationaal inkomen (mDNI) is 
een raming van het maximaal haalbare productieniveau waarbij, met de ter beschikking 
staande technologie in het berekeningsjaar, de gebruiksmogelijkheden van het milieu (mi-
lieufuncties) tot in lengte van dagen beschikbaar blijven. Het mDNI is ontworpen door 
Roefie Hueting en is een van de uitwerkingen van de door hem ontwikkelde milieuecono-
mische theorie (zie o.a. Hueting 1969, 1974, Hueting en De Boer 2001).

Het NI wordt berekend als de som van de hoeveelheden eindproducten, gewogen met hun 
marktprijzen, dat wil zeggen met de voor hun productie benodigde factorkosten. Dat zijn 
de uitgaven aan de beloningen van werknemers, ondernemers, grond- en geldverstrekkers, 
die in de hele productieketen van het product zijn gemaakt. De productie wordt, samen 
met de importen, aangewend voor consumptie door gezinshuishoudens en overheden, in-
vesteringen in productiehuishoudens en de export.

Het NI is als indicator van de productie onvolmaakt. Zo valt op dat onbetaalde arbeid er 
per definitie niet in voorkomt. Hier gaat het om een ander probleem. Sinds de opzet van 
de Nationale Rekeningen waarin onder andere het NI wordt berekend, is het NI bedoeld 
als indicator van de productie als de oorzaak van een belangrijke – niet de enige – verande-
ring van de behoeftebevrediging van de bevolking, ofwel de welvaart. De aantasting van het 
milieu als gevolg van de productie- en consumptieprocessen had in die jaren (’40-’50) nog 
relatief weinig invloed op de welvaart. Inmiddels is die invloed zeer veel groter geworden en 
worden de remmende invloeden van die aantasting op de productie merkbaar, met name 
door de uitputting van hulpbronnen. Desondanks wordt de groei van het NI in de politiek 
en de pers nog steeds als de belangrijkste oorzaak van de groei van de welvaart gezien. Om 
te laten zien dat dit onjuist is en hoe ver de economie door milieuaantasting van dat doel 
verwijderd is, is het duurzaam nationaal inkomen (DNI) ontwikkeld. Het is een schat-
ting van het productieniveau waarbij milieufuncties van generatie op generatie beschikbaar 
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blijven. De beschikbaarheid van milieufuncties hangt af van de toestand van de fysieke omgeving 
(water, lucht, bodem, planten, dieren en life support systems) die de drager is van de functies. 
Daarvoor zijn duurzaamheidsnormen opgesteld. Ergo: wanneer aan die normen is voldaan blijven 
de functies beschikbaar. De normen zijn uiteraard niet tijdgebonden en blijven onveranderd zolang 
de natuurwetenschappelijke inzichten, waarop ze berusten, niet veranderen.64

achtergrond
Milieufuncties zijn de mogelijkheden voor de mens om de niet door hemzelf gemaakte fysieke om-
geving, met andere woorden het milieu, te gebruiken. Onder milieugebruik verstaan we enerzijds 
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals hout, vis en fossiele brandstoffen in de productie 
en consumptie van goederen, en anderzijds de uitstoot van afvalproducten van deze processen in 
het milieu en het gebruik van ruimte. De mens is in al zijn doen en laten, of het nu produceren, 
consumeren, ademhalen of recreëren is, totaal afhankelijk van zijn mogelijkheden om het milieu te 
gebruiken, de milieufuncties.

Met de groei van de productie is ook het milieugebruik in aard en omvang uitgebreid. Daardoor is 
de toestand van het milieu gedurende vele decennia geleidelijk veranderd, met allerlei vertragingen 
die eigen zijn aan de natuurlijke processen in het milieu. Velerlei natuurlijke hulpbronnen zijn 
daardoor in omvang en in kwaliteit achteruitgegaan. Ecosystemen die behalve ons leven ook dat van 
alle andere soorten ondersteunen zijn deels verkleind, vaak verarmd en daardoor verzwakt, of zelfs 
verdwenen. Vele mogelijkheden voor milieugebruik ofwel milieufuncties zijn daardoor aangetast 
of dreigen in de toekomst te worden aangetast. Of het gebruik van een functie nu ten koste gaat 
of dreigt te gaan van dezelfde functie of van een andere functie, in beide gevallen is er economisch 
gezien sprake van concurrentie tussen functies. Functies zijn dan per definitie schaarse dus econo-
mische goederen geworden. Want preferenties voor gebruik A impliceert opoffering van gebruik 
B en omgekeerd. De behoeftebevrediging oftewel de welvaart is maximaal bij gebruik van milieu-
functies voor de productie op dit moment en in de toekomst en andere doeleinden, conform de 
preferenties van de subjecten. Ter illustratie, zodra bepaalde grenzen aan de verontreiniging van een 
oppervlaktewater zijn overschreden, kan het gebruik van de functie “stortplaats voor afval” van dat 
water concurreren met zijn functie “hulpbron voor de bereiding van drinkwater”.

Welvaart is een persoonlijke beleving en daarmee een onmeetbare grootheid. Zij wordt niet alleen 
beïnvloed	 door	 geproduceerde	 goederen	 en	 diensten	 (het	NI)	maar	 ook	 door	milieuaantasting,	
inkomensverschillen, verschillen in menselijke ontwikkelingsmogelijkheden, onzekerheid over 
werkgelegenheid en gezondheidszorg. Deze factoren kunnen met elkaar in conflict zijn. Het is niet 
mogelijk de welvaart in één getal te vatten. Wél kunnen afzonderlijke indicatoren worden geraamd 
voor bovenstaande en andere factoren. Het NI is zo’n indicator. Onder de veronderstelling van 
overheersende preferenties voor duurzaamheid is de positieve invloed op de welvaart van het her-
krijgen van essentiële milieufuncties (de baten) groter dan de negatieve invloed op de welvaart van 
de daarmee samenhangende vermindering van de consumptie (de kosten).

Het DNI is een richtsnoer voor de kosten van het bereiken van milieuduurzaamheid. Het mDNI 
is het maximale NI bij duurzaam milieugebruik. Netto betekent na aftrek van de afschrijvingen 
op de investeringen van de bedrijven. In het DNI concept wordt er vanuit gegaan dat het buiten-
land simultaan met Nederland overgaat op milieuduurzaamheid. Bijgevolg is zowel de export als 

64 Met uitzondering van de normen voor het verbruik van niet-vernieuwbare hulpbronnen, die zijn geraamd op basis 
van de actuele winbare voorraden en de substituten, efficiëntieverbeteringen en mogelijkheden voor hergebruik die 
in de toekomst naar eigen schatting worden verwacht.
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de  import milieuduurzaam geproduceerd. De duurzaamheidkosten van de concurrerende import 
worden deels gelijkgesteld aan die van de productie voor het binnenland, de kosten van de niet 
concurrerende import worden ruw geraamd.

Om het milieuduurzame productie en consumptieniveau – het DNI – te bereiken worden deels 
technische maatregelen gesimuleerd en deels directe verschuiving naar meer duurzame alternatieven, 
zoals van de auto naar de fiets en van vlees naar peulvruchten. Door deze maatregelen veranderen 
alle productstromen en productprijzen en daarmee de productie- en consumptiepatronen. Door de 
internalisatie van de kosten van de milieumaatregelen worden de eindproducten duurder, waardoor 
het besteedbaar inkomen (de koopkracht) van de consumenten daalt.

Hetzelfde kan ook in wat andere woorden worden gezegd. Bij het niveau en de samenstelling van 
productie en consumptie dat wordt aangegeven door het DNI (de groene lijn in figuur 7.1) wordt 
steeds voldaan aan de duurzaamheidsnormen en blijven de milieugebruiksmogelijkheden (of func-
ties) beschikbaar. Het niveau kan stijgen door verbetering van technologie die de milieudruk ver-
mindert zonder inzet van meer productiefactoren (1). Het duurzame deel van de productie wordt 
dan groter, de afstand tussen NI en DNI wordt kleiner. Groei van het NI leidt tot verhoging van 
de milieudruk zolang er geen technologie is die de extra druk op het milieu volledig reduceert (2). 
Wanneer het effect van (2) groter is dan het effect van (1) wordt de afstand tot milieuduurzaamheid 
groter. Dit is het geval in Nederland in de periode 1990-2005 (zie figuur 7.1). Dat wil zeggen dat er 
meer maatregelen nodig zijn, dus meer productiefactoren moeten worden ingezet, om duurzaam-
heid te bereiken.

Zoals bekend worden de uitgaven aan maatregelen voor eliminatie en compensatie van functiever-
lies en herstel van schade ten onrechte als toegevoegde waarde geboekt, dus als bijdrage aan het NI. 
Dit zijn de zogenaamde asymmetrische boekingen (asyms).65

7.2. Berekeningswijze

Er zijn een aantal min of meer plausibele veronderstellingen gedaan. Allereerst wordt de invloed van 
duurzaam gebruik van een functie op een andere functie vooralsnog verwaarloosd. Dit betekent dat 
milieuproblemen onafhankelijk van elkaar worden onderzocht tenzij het onderzoek anders uitwijst. 
Verder wordt verondersteld, dat voor het behoud van duurzaam gebruik van een functie in ieder 
geval drie voorwaarden gelden. 

•	 Bij	de	veronderstelde	preferenties	mogen	planten-	en	diersoorten	mondiaal	niet	sneller	uit-
sterven dan zonder menselijke invloeden gebeurt. Momenteel is die snelheid minstens een 
factor 1000 hoger (de biodiversiteit neemt in adembenemend tempo af ). Dit betekent in 
ieder geval dat ecosystemen voldoende omvang moeten hebben, zo veel mogelijk met elkaar 
in verbinding moeten staan en een zekere biologische, chemische en fysische samenstelling 
moeten hebben. 

•	 Het	gebruik	van	milieufuncties,	zoals	“lucht	voor	het	fysiologisch	functioneren	van	mens,	
dier en plant” mag geen (duidelijke) gezondheidsklachten bij de mens veroorzaken. 

•	 De	vermindering	van	het	verbruik	van	iedere	niet-vernieuwbare	hulpbron,	die	is	verkregen	
door besparing, hergebruik en ontwikkeling van substituten, moet ten opzichte van de 

65 Voor het weergeven van de afstand tot duurzaamheid en het bepalen van het duurzame en onduurzame deel van de 
consumptie over een lange termijn moet daarom het DNI niet met het NI worden vergeleken maar met het NI ex 
asyms (dus na aftrek van de asyms).
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 actuele beschikbare voorraad (dus als fractie daarvan per jaar) tot de volgende berekening 
gelijk blijven. Daarmee blijft de beschikbaarheid van de functie van de hulpbron voor 
productie en consumptie zonder nieuwe ontdekkingen constant, ook op langere termijn. 
Uiteindelijk kunnen alleen substituten daarvoor zorgen.

Aan de hand van deze redelijke veronderstellingen zijn op basis van literatuuronderzoek grens-
waarden voor een duurzame fysische, chemische en biologische toestand van het milieu bepaald. 
Voorbeelden zijn het zuurstofgehalte van oppervlaktewater en het feit dat vegetatiezones niet sub-
stantieel mogen veranderen en niet mogen verdwijnen. Deze grenswaarden bepalen op hun beurt de 
duurzame limieten aan het milieugebruik, bijvoorbeeld aan emissies in lucht, bodem en water. Om 
die limieten oftewel duurzaamheidsnormen te bepalen is voor ieder beschouwd milieu probleem een 
model opgesteld, dat beschrijft hoe het betreffende milieugebruik via processen in het milieu tot 
veranderingen in de milieutoestand leidt. De genoemde methoden zijn ontwikkeld bij het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) in overleg met, onder andere, het Milieu- en Natuurplanbureau 
(MNP), dat tegenwoordig deel uitmaakt van het Planbureau voor het Leefmilieu (PBL).

Door het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) is, in opdracht van de ministeries van EZ en 
VROM, een statisch algemeen evenwichtsmodel van de economie van het land opgesteld (Verbrug-
gen, 2000). Het model berekent een uitgebreide input/outputtabel. De productie van iedere sector 
wordt berekend uit zijn gebruik van arbeid en kapitaal en de kosten van het verminderen van het 
gebruik van hulpbronnen en de emissies van afvalstoffen tot de duurzaamheidsnormen, met behulp 
van eliminatiekostencurven. Het model maximaliseert het NI; dat is het DNI.

De voorgaande stappen zijn eenmalig; de volgende stappen moeten voor ieder verslagjaar in een 
land worden herhaald: 

•	 achterhalen	van	het	hulpbrongebruik	en	de	emissies	door	de	onderscheiden	productie-	en	
consumptiesectoren 

•	 berekenen	van	de	normen	voor	niet-vernieuwbare	hulpbronnen	
•	 samenstellen	van	curven	met	oplopende	kosten	van	actueel	beschikbare	technische	 

maatregelen voor vermindering (eliminatie) van het verbruik van hulpbronnen, ruimte-
gebruik en emissies 

•	 achterhalen	en	aanpassen	van	de	input/outputtabel	voor	het	land	in	het	berekeningsjaar,	
inclusief de afschrijvingen op investeringen, volgens de sectorindeling van het evenwichts-
model 

•	 correctie	van	het	NI	voor	asymmetrische	boekingen,	onder	meer	door	boeking	als	inter-
mediaire leveringen aan de passende productiesectoren, uitmondend in het NI ex asyms 

•	 ijken	van	het	model	aan	de	economie	in	het	berekeningsjaar	met	de	aldus	gecorrigeerde	
productie- en consumptiestromen 

•	 berekenen	van	de	productie	per	sector	en	de	consumptie	met	het	model	onder	de	beperking	
van de duurzaamheidsgrenzen voor milieugebruik, uitmondend in het DNI.

7.3. toepassing op nederland

Zowel een ruwe raming van het milieuduurzame wereldinkomen door Tinbergen en Hueting 
(1991) als de veel geavanceerder raming voor Nederland komen uit op rond de helft van het actuele 

66 Verschillende zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen.
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 productieniveau. De berekeningen voor Nederland zijn door het IVM uitgevoerd voor de jaren 
1990, 1995, 2000 en 2005. De meegerekende milieuproblemen zijn klimaatverandering, aantas-
ting van de ozonlaag, verzuring, overbemesting, vorming van zomersmog, verspreiding van fijn stof 
in lucht, verspreiding van giftige stoffen66 in oppervlaktewateren, verdroging van natuurgebieden 
en lokale bodemverontreiniging. De benodigde gegevens over productie, consumptie en milieu-
gebruik in die jaren zijn betrokken van het CBS; de kostencurven voor de (honderden, per jaar 
veranderende) beschikbare technische maatregelen zijn verzorgd door het MNP.

Figuur 7.1. Ontwikkeling van NI en DNI tussen 1990 en 2005.

Figuur 7.1 geeft de belangrijkste uitkomsten weer. Naast het NI is ook het DNI tussen 1990 en 
2005 gegroeid. De groei van het DNI betekent dat het duurzame aandeel van de netto productie 
c.q. consumptie is gestegen. De afstand tot duurzaamheid, gemeten als het verschil tussen NI en 
DNI, dus als de kosten van het bereiken van duurzaamheid, is niettemin ook gestegen.

7.4. Bruikbaarheid

Het DNI is de enige indicator die simultaan
1. rechtstreeks vergelijkbaar is met het NI, omdat de raming conform de conventies is van het 

System of National Accounts;
2. de relatie laat zien van fysieke toestand (ecologie) en subjectieve preferenties (economie);
3. de afstand meet tussen actuele en milieuduurzame situatie;
4. laat zien of we milieuduurzaamheid naderen of er vanaf drijven;
5. uitkomsten per sector geeft.

De uitkomsten per sector kunnen laten zien welke stappen naar duurzaamheid de meeste voor-
rang hebben. Behalve het NI en het DNI kunnen hun samenstellende delen, de netto toegevoegde 
waarden van de productiesectoren, met elkaar worden vergeleken. Dat geldt ook voor de verdeling 
van de arbeid over de sectoren. Zo blijkt welke sectoren bij de overgang naar duurzaamheid zullen 
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krimpen, welke zullen groeien en welke gelijk zullen blijven. De heffingen die in het model aan 
de productie- en consumptiesectoren zijn opgelegd om ervoor te zorgen dat ze hun milieugebruik 
duurzaam maken kunnen eveneens als totalen en per sector worden gepresenteerd. De daarbij 
toegepaste technische maatregelen en directe verschuivingen die daartoe hebben geleid, kunnen 
ook worden gepresenteerd. Een aantal van deze uitkomsten van de berekening voor Nederland zijn 
door het IVM gepubliceerd (zie onder andere Verbruggen, 2000, en Dellink en Hofkes, 2008).

Het	DNI	 kan	 zowel	 voor	 geïndustrialiseerde	 landen	 en	 ontwikkelingslanden	worden	 berekend.	
Voor de laatste en sommige andere landen zullen schattingen moeten worden gemaakt van gegevens 
waarvoor geen statistieken bestaan.

De berekeningen vragen om inzet van menskracht. Met de berekening voor een jaar was in Ne-
derland, afgezien van de ontwikkeling van de methodiek, naar ruwe schatting 1 tot 1,5 mensjaar 
gemoeid, in ontwikkelingslanden waarschijnlijk wat meer. Dat is dus een schijntje in het licht van 
het feit dat het gaat om informatie over de meest fundamentele economische goederen waarover de 
mens beschikt, dus om overleving en instandhouding van de productie.

7.5. Beperkingen

Het DNI geldt voor de duurzame economie die niet direct kan worden bereikt en mede daarom met 
behulp van een (statisch) model moet worden geraamd. Een transitie naar een duurzame economie 
kost tijd. Zo’n transitie moet zelf duurzaam zijn in de zin dat daarbij geen milieufuncties verloren 
gaan. Generalisatie van het statische model naar een dynamische versie ligt voor de hand, vooral 
voor de traag verlopende processen, met name een aantal milieuprocessen zoals klimaatveran dering. 
De zeggingskracht van het DNI zou aanzienlijk worden versterkt als daarmee een transitiepad uit-
gaande van een van de berekeningsjaren wordt geschetst.

De huidige versie van het DNI moet worden uitgebreid met, onder andere, het gebruik van de 
ruimte en andere niet-vernieuwbare hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen. De benadering van 
de duurzaamheidskosten van de importen moet worden verbeterd. De duurzaamheidsnormen die 
voor het DNI, de Ecologische Voetafdruk en de TEEB studie (Rockström, 2009) zijn afgeleid, 
zouden aan elkaar moeten worden getoetst en waar mogelijk worden gelijkgetrokken, opdat de 
DNI en EV aan kwaliteit en vergelijkbaarheid winnen.

meer informatie

R. Dellink en M.W. Hofkes: Sustainable National Income 2005: analysis for The Netherlands. Trend 
and decomposition analysis of a Sustainable National Income in 2005 according to Hueting’s metho-
dology, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit, Amsterdam, 2008, rapport R-08/06

R. Hueting: Functions of nature: should nature be quantified?, paper prepared for the World Wildlife 
Fund, 1969

R. Hueting: Nieuwe schaarste en economische groei, Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1974, proef-
schrift (Nederlandse uitgave), New Scarcity and economic growth, North-Holland Publishing Com-
pany, Amsterdam/New York/Oxford (Engelse uitgave), 1980



54

R. Hueting en B. de Boer: Environmental valuation and Sustainable national income according to 
Hueting, in E.C. van Ierland, J. van der Straaten en H.R.J. Vollebergh (red.): Economic growth and 
valuation of the environment – A debate, Edward Elgar, Cheltenham VK, Northampton MA, VS, 
2001
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Hoofdstuk 8   • Rens van Tilburg

De	Happy	Planet	Index	–	“Geluk	dat		
niet	ten	koste	van	de	aarde	gaat”

De afgelopen jaren heeft de “wetenschap van geluk” een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt. Het algemene geluksgevoel en welbevinden van mensen blijkt redelijk 
goed te meten. Er is ook steeds meer bekend over hoe gelukkig mensen in verschillende 
landen zijn. Onderzoek hiernaar mag zich verheugen in grote populariteit en ook 
beleidsmakers tonen steeds meer interesse. Dit hoofdstuk bespreekt de Happy Planet 
Index. Deze indicator relateert het geluk van de inwoners van 143 landen aan hun 
levensduur en ecologische voetafdruk. Zo wordt zichtbaar hoe efficiënt verschillende 
landen zijn in het bereiken van lange en gelukkige levens.

8.1. omschrijving

De afgelopen jaren heeft de “wetenschap van geluk” een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. 
Binnen de psychologie, economie, sociologie en hersenwetenschappen zijn florerende disciplines 
ontstaan die zich buigen over de vraag “wat maakt de mens gelukkig?” Een snel groeiende hoeveel-
heid empirische studies maakt dat hierover steeds meer bekend is. Ook beleidsmakers vragen zich in 
toenemende mate af hoe zij deze kennis kunnen toepassen. Daarmee komt de koning van Bhutan, 
die al jaren geleden het Bruto Nationaal Geluk omarmde als maatstaf voor de vooruitgang in zijn 
land, steeds minder alleen te staan.
Onder	de	geïndustrialiseerde	landen	neemt	het	Verenigd	Koninkrijk	een	voorloper	positie	in.	In	
2003 concludeerde een denktank van Labour premier Tony Blair (Forward Policy Unit, 2003), dat 
de overheid zich hier wel mee bezig moest houden daar het geluksonderzoek leert dat overheids-
ingrijpen grote effecten heeft op het geluk van de burgers. De echte doorbraak voor de geluksweten-
schap was het boek Happiness; lessons from a new science (2005) van de bekende (arbeids)econoom 
en lord Richard Layard. Vooral het feit dat boven een bepaald inkomen, meer inkomen niet of 
nauwelijks meer bijdraagt aan het welbevinden (zie figuur hieronder) heeft de roep om alternatieve 
wijzen van vooruitgangsmetingen opgeroepen steeds meer bijval heeft gekregen.

Bron: New Economics 
Foundation (2009)
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Recentelijk (november 2010) verzocht de Conservatieve Britse premier David Cameron het Office 
of National Statistics om gegevens over het welzijn van de bevolking te verzamelen.

Het was ook in het Verenigd Koninkrijk dat de maatstaf is ontwikkeld die tot dusver wereldwijd 
de meeste weerklank heeft gevonden. De Britse denktank New Economics Foundation (NEF) publi-
ceerde in 2006 The (un) Happy Planet Index: An index of human well-being and environmental 
impact. Deze Happy Planet Index (HPI) vergelijkt de ecologische efficiëntie waarmee over heel de 
wereld het welzijn van mensen wordt voortgebracht

8.2. Berekeningswijze

Bovenaan de HPI staat niet het “gelukkigste” land, maar het land dat het meest efficiënt de natuur-
li jke hulpbronnen van de aarde omzet in lange en gelukkige levens voor haar burgers. De landen 
bovenaan de HPI zijn dus niet per se de gelukkigste plaatsen in de wereld, maar wel degenen die 
veel geluk op de meest duurzame manier weten te bereiken. De HPI brengt zo het uitzicht op de 
economie terug naar de basics wat we er in stoppen (middelen) en wat eruit komt (menselijke le-
vens van verschillende lengte en geluk).

De HPI hangt af van drie afzonderlijke indicatoren: 

•	 de	ecologische	voetafdruk;	
•	 de	tevredenheid	met	het	eigen	leven	(geluk);	
•	 en	de	levensverwachting.

Conceptueel is de HPI eenvoudig. Het is een maat voor het geluk maal de levensverwachting, 
gedeeld door de ecologische voetafdruk. Wel zijn er een paar statistische aanpassingen (a en b in 
de formule67) gemaakt om te voorkomen dat een van de onderdelen de algemene indicator domi-
neert.

Op	een	schaal	van	0	tot	100	voor	de	HPI	is	als	doel	voor	geïndustrialiseerde	landen	gesteld	een	score	
van 89 in 2050. Dit is gebaseerd op haalbare niveaus van de levensverwachting en welzijn en een 
“duurzame” ecologische voetafdruk. Concreet: 

•	 een	per capita voetafdruk van 1,7 gha; 
•	 gemiddelde	tevredenheid	met	het	leven	van	acht	(op	een	schaal	van	0	tot	10);	
•	 en	een	gemiddelde	levensverwachting	van	87	jaar.

In elk land is verbetering nodig om te komen tot een zinvol en lang leven binnen de milieugrenzen 
van de aarde. Op de HPI 2.0 (juli 2009) haalt geen van de 143 landen dit streefcijfer van 89 en geen 
enkel land doet het goed op alle drie de indicatoren.

67 Voor meer informatie over hoe deze parameters worden berekend, zie de bijlage in het HPI 2009 rapport

Happy Planet Index  =  
Happy Life Years  

X  b
 

Ecological Footprint + a

a = 3,35; b = 6,42
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Costa Rica scoort met 76,1 het hoogst. Het laagste scoort Zimbabwe met 16,6. De Latijns-Ameri-
kaanse landen scoren het beste in de HPI, met negen van de top tien landen. In het algemeen 
scoren midden-inkomenslanden zoals die in Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië het best. Opvallend 
is dat veel van de landen die het goed doen zijn samengesteld uit kleine eilanden (waaronder de 
Dominicaanse Republiek, Jamaica, Cuba en de Filippijnen). Dit suggereert volgens NEF dat meer 
direct contact met, en dus een groter bewustzijn van, fysieke beperkingen ecologische efficiëntie 
stimuleren.

Het meest recente HPI rapport maakt het ook mogelijk om trends in de HPI door de tijd te ont-
waren. Opvallend is dat de scores van de leden van de “club van rijke landen”, de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), kelderden van de jaren 1960 tot de late 
jaren 1970. En hoewel de scores in recente jaren weer verbeteren, zijn de scores van 2005 nog steeds 
niet terug op het niveau van 1961. De laatste 45 jaar is de combinatie van tevredenheid en levens-
verwachting weliswaar met 15 procent toegenomen, maar de ecologische prijs daarvoor is hoog met 
een stijging van de ecologische voetafdruk per hoofd van de bevolking van 72 procent.

Onderstaande figuur geeft aan welk een drastische wijziging van bestaande trends nodig is om de 
in de HPI gestelde doelen te bereiken, met name bij de milieudegradatie (groene lijn/EF in figuur 
hieronder) is een forse afname vereist in plaats van de licht stijgende trend die we sinds halverwege 
jaren ’70 op zitten (na een scherpe toename in de jaren ’60).

Bron: New Economics Foundation (2009)

8.3. toepassing op nederland

De HPI heeft ook in Nederland de nodige aandacht gekregen. De Nederlandse gelukspro-
fessor Ruut Veenhoven is dan ook de bedenker van de maatstaf van “gelukkige levensjaren” 
(geluk*levensverwachting) die aan de basis staat van de HPI. In haar boek “Geluk” uit 2008 bepleit 
Femke Halsema om de HPI ook in Nederland te gebruiken als maatstaf voor vooruitgang.

De afgelopen jaren hebben de diverse planbureaus (Gelauff voor CPB 2008, SCP 2007 en 2011, 



58

Robeyns en van der Veen 2007 voor MNP) lijvige rapporten geproduceerd over de mogelijkheid en 
noodzaak om subjectieve welzijnsoordelen een prominentere plek te geven in de beleidsdiscussie. 
Het gelukscijfer dat de Nederlanders hun situatie geven is nu ook terug te vinden als één van de 
indicatoren in de jaarlijkse Monitor Duurzaam Nederland, een publicatie van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. Overigens heeft de huidige premier Rutte bij zijn aantreden eind 2010 
nadrukkelijk afstand genomen van het idee dat de overheid zich met het geluk van zijn burgers 
bezig zou moeten houden. Zijn plan voor de hervorming van de sociale zekerheid vat hij samen als: 
“de gelukmachine gaat uit”.

Op	de	meest	recente	HPI	neemt	Nederland	een	43e	plek	in,	net	na	Haïti	en	voor	Oezbekistan.	
Nederland is daarmee nog wel de best scorende EU-lidstaat, Duitsland volgt met een 51e plaats. De 
HPI kent ook een kleurencode toe voor de verschillende indicatoren. Nederland doet het daarbij 
goed wat betreft de levensverwachting (79 jaar) en de tevredenheid (7.5). Een rode kaart is er voor 
de voetafdruk van 4,4 maal wat duurzaam zou zijn. Het is dus het relatief zware milieuverbruik 
van de gemiddelde Nederlander dat maakt dat Nederland zoveel slechter scoort in de HPI dan in 
bijvoorbeeld ranglijsten van enkel tevredenheid/geluk en levensverwachting (plek 15-20) of een 
samengestelde indicator als de Human Development Index waar Nederland in 2011 op plek num-
mer 7 staat.

8.4. Bruikbaarheid

De enorme publiciteit die de HPI telkens wereldwijd wist te genereren toont dat de HPI bij het 
grote publiek een snaar raakt. Het voordeel van de HPI is dat het een eenvoudige en goed begrij-
pelijke maatstaf is. Iedereen kan zich iets voorstellen bij geluk, gezondheid en de aantasting van het 
milieu. Daarbij heeft iedereen bij de eerste twee een positief gevoel en bij de laatste een negatieve.

Voordeel van het combineren van deze indicatoren is dat een aantal bedenkingen bij het nastreven 
van geluk als doel wordt ondervangen. Plat hedonisme en consumentisme, de steeds grotere plas-
ma-TV, zal in ieder geval via de groei van de ecologische voetafdruk tot een lagere waarde leiden. 
Overigens is een van de lessen van het geluksonderzoek dat de TV in ieder geval maar beter uit kan 
blijven.

De kracht van de HPI is dat een balans is gevonden tussen enerzijds de noodzaak om meerdere 
indicatoren te combineren, om zo een te eenzijdig beeld van ’vooruitgang’ te voorkomen, en an-
derzijds niet te vervallen in een onnavolgbare methodiek waardoor het cijfer geen herkenning meer 
oproept. Daardoor is het zowel aantrekkelijk voor maatschappelijke organisaties en overheden die 
zoeken naar een betere maat dan de eenzijdige economische groeicijfers en spreekt het tevens het 
bredere publiek aan.

De New Economics Foundation positioneert de HPI dan ook nadrukkelijk als “een nieuw verhaal 
van vooruitgang voor de eenentwintigste eeuw”, met als kernboodschap: “Het is mogelijk om een 
goed leven hebben zonder dat dit ten koste gaat van de aarde”. Daartoe heeft NEF, onder andere, 
met een groot aantal maatschappelijke organisaties een charter gelanceerd, gericht op het toepassen 
van de lessen van de HPI. Eerder ontwikkelde NEF op basis van het geluksonderzoek een prak-
tische handleiding voor een gelukkiger leven.
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8.5. Beperkingen

De meting van geluk, gedefinieerd als de algemene tevredenheid met het eigen leven op een schaal 
van 1 tot 10, is niet onomstreden. Sterker: de meeste mensen zijn verbaasd als ze horen dat serieuze 
wetenschappers zich met dit ongrijpbare concept bezighouden. Toch blijkt dat de door proefper-
sonen zelf aangegeven mate van geluk doorgaans goed voorspelbaar gezien de specifieke persoonlijke 
situatie (inkomen, gezondheid, relaties etc.), in overeenstemming met de inschatting van mensen 
in de directe omgeving van de ondervraagde en kloppend met wat ook zichtbaar is op hersenscans 
(Layard, 2005).

meer informatie

Gelauff: Op zoek naar geluk, CPB presentatie 2008, zie ook CPB, MEV 2008

Halsema: Geluk!, 2008

Layard: Happiness; lessons from a new science, 2005

New Economics Foundation: The (un)Happy Planet Index: An index of human well-being and en-
vironmental impact, 2006

New Economics Foundation: The (un)Happy planet index 2.0; Why good lives don’t have to cost the 
Earth, 2009.
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Hoofdstuk 9     • Marianne Dauvellier en Thera van Osch

De	BOA-quote:	Betaalde	en	Onbetaalde	Arbeid	
zichtbaar	maken

De BOA-quote is een indicator die de verhouding tussen het volume van de betaalde 
en onbetaalde arbeid in de economie weergeeft. Daarmee kan zichtbaar gemaakt 
worden hoe de betaalde en onbetaalde economie elkaar beïnvloeden.

Een van de grootste misvattingen van de gangbare economie is, dat onbetaalde arbeid68 geen waarde 
heeft. Economen tellen alleen de arbeid mee die een prijs (loon/salaris) heeft op de arbeidsmarkt. 
Huishoudelijke arbeid, mantelzorg, grootbrengen van kinderen, vrijwilligerswerk et cetera zijn een 
essentiële basis voor de kwaliteit van ons leven. Aangezien de onbetaalde arbeid geen prijs heeft, 
is deze arbeid volgens de neoklassieke economie niet schaars. Het is vergelijkbaar met de lucht die 
je inademt, gratis, omdat het vrijwel overal nog overvloedig aanwezig is. Onbetaalde arbeid wordt 
daarom niet meegenomen in het economische model, dat de regering gebruikt als basis voor het 
macro-economische beleid. Dit model abstraheert van onbetaalde arbeid en veronderstelt daarmee 
dat je onbeperkt gebruik kan maken van onbetaalde arbeid zonder dat het effect heeft op de econo-
mie, terwijl de economie omgekeerd ook geen effect heeft voor onbetaalde arbeid. Vanuit die visie 
raakt onbetaalde arbeid nooit uitgeput en draagt niets bij aan de economie. Er wordt ook geen 
rekening mee gehouden bij het uitstippelen van economisch beleid door de regering.

9.1. omschrijving

Grootste sector binnen de economie
De sector van onbetaalde arbeid is groter dan alle betaalde arbeid bij elkaar. Van het totale arbeids-
volume in Nederland is circa 51% onbetaalde arbeid en 49% betaalde arbeid.69 Daarom is het 
onbegrijpelijk dat deze gigantische sector van onbetaalde arbeid totaal wordt doodgezwegen in het 
beleid van de overheid. Het woord onbetaalde arbeid of onbetaalde economie komt niet één keer 
voor in de Miljoenennota. Het komt ook niet voor in de Macro Economische Verkenningen van 
het CPB.

De onbetaalde arbeid is onzichtbaar in Nederland. Dit ondanks de afspraken die op internationaal 
niveau hierover zijn gemaakt, onder andere in 1995 tijdens de World Social Summit in Kopenha-
gen en tijdens de VN Wereld Vrouwen Conferentie in Beijing. In Nederland wordt meer dan de 
helft van het totale arbeidsvolume (het onbetaalde deel) economisch volledig genegeerd en dood-
gezwegen, terwijl zorg voor het welzijn en voor de leefomgeving de basis vormt voor zowel de 
samenleving als voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

68 Volgens het CBS omvat het verrichten van onbetaalde productieve activiteiten: huishoudelijke werkzaamheden, 
kinderverzorging, vrijwilligerswerk, hulp aan en verzorging van anderen, klussen en karweitjes, en de met deze 
activiteiten gemoeide reistijd.

69 Osch, Thera van, 2007, Zorgeconomie; een economische benadering voor een duurzame toekomst, Utrecht, p. 67; 
cijfers van 2007 berekend op basis van CBS-SCP.
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Gender en leeftijd
De verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen is scheef. In alle Eu-
ropese landen verrichten vrouwen meer onbetaalde dan betaalde arbeid. Het gevolg is dat vrouwen 
lagere inkomsten hebben, minder uren betaalde arbeid verrichten, minder kans op promotie heb-
ben en dat zij bovendien minder pensioen opbouwen. Dit terwijl ze even lange – zo niet langere 
– werkdagen maken als mannen. De verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid verschilt per 
levensfase. Uit tijdsbestedingonderzoek in verschillende landen70 komt naar voren dat met name 
in de middenfase van het leven de bijdrage van vrouwen aan de onbetaalde arbeid groot is, terwijl 
vrouwen zelf nauwelijks zorg ontvangen. Gemiddeld genomen verrichten vrouwen gedurende hun 
leven meer zorg dan zij ontvangen, bij mannen is dit precies omgekeerd.

9.2. Berekeningswijze

Hoe kunnen we onbetaalde arbeid meten? Is het noodzakelijk om die waarde in geld uit te drukken 
om de waarde ervan te bepalen? Of kunnen we die waarde op een andere manier zichtbaar maken? 
Kort samengevat: kunnen we een instrument ontwikkelen dat overheden gebruiken kunnen om 
rekening te houden met onbetaalde zorg, zonder dat daar geldtermen aan te pas komen?

Onder economen staat de waarde van onbetaalde arbeid al een eeuw ter discussie. Deze discussies 
hebben geleid tot veel en verschillende berekeningen71 maar nog nooit tot overeenstemming. Het 
antwoord op “hoe bepalen we de waarde van onbetaalde arbeid” is eenvoudig, namelijk door de 
waarde van zowel onbetaalde als betaalde arbeid uit te drukken in tijdseenheden. De meeste landen 
beschikken al over gegevens rond tijdbesteding, bijvoorbeeld omdat dit verplicht is voor OECD 
landen. Probleem is dat beleidsmakers de beschikbare gegevens nauwelijks gebruiken.

Volgend vraag is daarom: “Hoe kunnen we zorgen dat deze tijdsbestedingcijfers wel meegenomen 
worden in het sociaal economische beleid van Europese overheden?”
Als antwoord op deze vraag introduceren wij de Betaalde/Onbetaalde Arbeid Quote: de BOA-
quote. De BOA-quote is een simpele formule, namelijk de verhouding tussen het volume van 
de betaalde arbeid, gedeeld door het volume van de totale arbeid. De BOA-quote drukt uit welk 
percentage van de totale arbeidstijd maatschappelijk wordt erkend in geld. Het zegt niets over de 
hoogte van de betaling, maar drukt alleen uit welk deel van het totaal aantal gewerkte uren wordt 
betaald.

9.3. toepassing op nederland

Met deze BOA-quote kunnen we direct zichtbaar maken welk deel van de totale arbeid betaald is. 
Meest recente cijfers over tijdsbesteding in Nederland zijn uit 2005.72

70 Zie onderzoek van Marianne Dauvellier, 2007: Equalising care in a changing society (FNV Vrouwenbond)
71 Bijvoorbeeld berekeningen die uitgaan van vergelijkbare arbeid op de markt, of berekeningen die gebaseerd zijn  

op opportunity costs, of schaduw prijzen, of het simpel toepassen van minimum uurloon op onbetaalde  
arbeidsuren, etc.

72 Tussen half maart 2011 en half maart 2012 worden door het SCP i.s.m. het CBS nieuwe tijdsbestedinggegevens 
verzameld gebaseerd op het geharmoniseerde Europese TBO (HETUS)

BOA-quote  =  
Volume Betaalde Arbeid  

X  100%
 

Volume Betaalde Arbeid + Volume Onbetaalde Arbeid
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De gemiddelde BOA-quote voor Nederland is:

De getallen zijn tijdsbestedingen per dag, per hoofd van de bevolking. In Nederland is nu dus 
bijna de helft van alle arbeid betaald. De gemiddelde BOA-quote ligt daarom rond de 50%. Dat 
wil zeggen gemiddeld besteedt de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 65 jaar ongeveer de helft 
van haar arbeidsuren aan betaalde arbeid en de andere helft aan onbetaalde arbeid. Met andere 
woorden, de onbetaalde arbeid is van vitaal belang voor de economie als geheel. Het probleem is dat 
de meeste economische opleidingen over een beperkte opvatting van economie hebben gedoceerd, 
namelijk vooral over de geldeconomie.

9.4. Bruikbaarheid

De BOA-quote kan gebruikt worden als instrument om te toetsen wat de gevolgen van overheids-
beleid zijn voor de onbetaalde economie. Het is een handige indicator om de gevolgen van sociaal-
economisch beleid te laten zien. Vrijwel alle beleidsmaatregelen van de overheid hebben gevolgen 
voor zowel de betaalde als onbetaalde economie. Of het nu gaat om wegenbouw, ruimtelijke orde-
ning, onderwijs, gezondheidszorg, steeds zal er een effect zijn voor de betaalde en voor de onbetaal-
de economie:

•	 Meer	wegen	en	drukker	verkeer	kan	bijvoorbeeld	leiden	tot	meer	onbetaalde	zorgarbeid	
want het wordt te gevaarlijk op straat om kleine kinderen zonder toezicht buiten te laten 
spelen of alleen naar school te laten gaan.

•	 Ruimtelijke	ordening	heeft	invloed	op	de	afstand	woon-werkverkeer,	op	toegankelijkheid	
van diensten, op leefbaarheid en andere aspecten die de combinatie van arbeid en zorg 
	beïnvloeden.

•	 Dankzij	de	ontwikkeling	van	een	goed	onderwijssysteem	is	de	onbetaalde	zorgarbeid	enorm	
verminderd, maar deze kan weer toenemen wanneer niet alle kinderen toegang krijgen tot 
onderwijs, of wanneer het onderwijs alleen goed kan blijven draaien met de inzet van vrij-
willigerswerk van ouders.

•	 Bezuiniging	in	de	gezondheidszorg	kan	ertoe	leiden	dat	de	zorg	voor	zieken,	ouderen	of	
mensen met een handicap moet worden overgenomen door partners, familieleden, buren  of 
bekenden, waardoor het volume van onbetaalde arbeid weer stijgt en mensen minder tijd 
overhouden voor betaald werk.

73 Het Project Equalising Care in a Changing Society (2007) is uitgevoerd met steun van de Europese Commissie door 
FNV Vrouwenbond – Amsterdam, Gabinete de Estudios Sociales (GES) – Spanje, UK Coalition Against Poverty – 
Verenigd Koninkrijk, en Women’s Rights Centre – Polen.

 3h13 min  
X  100%  =      

193 min   
X  100%  =  49,4%

(3h13 min + 3h18 min)  (193 + 198 min)

Voorbeeld
Veranderde BOA-quote wegens meer wegen en dus meer verkeer

Als er meer wegen worden gebouwd, zal het verkeer drukker worden en daar-
door gevaarlijker voor kinderen. Ouders zullen hun kinderen niet alleen naar 
school laten lopen of fietsen, maar ze zelf gaan brengen. Dat kost natuurlijk tijd, 
bijvoorbeeld gemiddeld 12 minuten per dag om kinderen te halen en te brengen.
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Met de BOA-quote kan de regering ook beoordelen hoe de verdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid van mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden zich ontwikkelt. Het 
berekenen daarvan is niet moeilijk. We hebben dat voor een aantal landen uitgerekend in het kader 
van het project Equalising Care in a Changing Society.73 Bij het bestuderen van de cijfers zagen we 
dat mannen en vrouwen ongeveer evenveel uren per week werken, soms werken vrouwen iets meer, 
soms mannen iets meer. Het verschil tussen mannen en vrouwen zit dus niet zozeer in het aantal 
uren dat ze gemiddeld per week werken, maar meer in de financiële beloning van het werk. In de 
vier landen die deelnamen aan het project blijkt dat de BOA-quote van vrouwen in alle landen veel 
lager is dan die van mannen:

Tabel 9.1: De BOA-quote voor vrouwen en mannen in vier EU landen (2007)

Bron: Marianne Dauvellier, 2007: Equalising care in a changing society (FNV Vrouwenbond)

Stel dat de gemiddelde BOA-quote was:

 3h22 min  
X  100%  =        

202 min   
X  100%  =  48,6%

(3h22 min + 3h33,5 min)  (202 + 213,5 min)

Als er een toename van 12 minuten onbetaalde arbeid nodig is zal de BOA-quote 
als volgt wijzigen:

 202 min   
X  100%  =  47,3%

(202 + 225,5 min)

Het zou ook kunnen dat de verantwoordelijkheid om kinderen naar school te 
halen en te brengen betekent dat een van de ouders minder tijd betaald kan 
werken, dat zou een afname van bijvoorbeeld 6 minuten betaald werk kunnen 
betekenen en een verdere wijziging van de BOA-quote:

 196 min   
X  100%  =  46,3%

(196 + 225,5 min)

Tengevolge van het nieuwe mobiliteitsbeleid neemt de BOA-quote zo af van 48,6% 
naar 46,3%. Dit voorbeeld geeft aan hoe de BOA-quote een indicator kan zijn van 
de gevolgen van economische besluitvorming op het leven van mensen.
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Met de BOA-quote kunnen we een vergelijking maken van de economische positie van mannen en 
vrouwen in verschillende landen:

•	 In	Polen	en	Spanje	krijgen	vrouwen	zo’n	33%	van	hun	werk	betaald.	In	Nederland	en	
Verenigd Koninkrijk (UK) is dat circa 37%. De belangrijkste oorzaak van dit verschil is  
dat vrouwen in Nederland en in de UK gemiddeld minder tijd per week besteden aan 
onbetaalde arbeid dan de vrouwen in Polen en Spanje.

•	 Mannen	in	Nederland	krijgen	circa	60%	van	hun	totale	werkuren	betaald,	in	Polen	64%,	
in de UK 65% en in Spanje zelfs 74%. Het grote verschil tussen de Nederlandse en Spaanse 
mannen is, dat Spaanse mannen per week gemiddeld meer uren betaald werken en minder 
uren onbetaald vergeleken met de Nederlandse mannen.

In Nederland zien we dat in 2005 de BOA-quote voor vrouwen (37,3%) lager is dan de maat-
schappelijk gemiddeld quote van 49%, terwijl die van de mannen (60,1%) boven het maatschap-
pelijke gemiddelde ligt. Met andere woorden, vrouwen krijgen slechts 37,3% van hun totaal aantal 
gewerkte uren betaald, terwijl dit voor mannen 60,1% is. Dit betekent dat vrouwen structureel la-
gere inkomens hebben dan mannen en minder pensioen opbouwen. In het verleden was de situatie 
van vrouwen in dit opzicht schrijnender. Kijken we over de periode 1975-2005, dan zien we dat de 
BOA-quote voor vrouwen enorm is gestegen van 8% naar 37%, terwijl die van mannen constant 
rond de 60% blijft schommelen.

Tabel 9.2: Ontwikkeling BOA-quote in Nederland (1975-2005)

Berekend op basis van cijfers van CPB en CBS.

Het zou geen overbodige luxe zijn wanneer het CPB elk jaar doorrekent wat de gevolgen zijn van 
het overheidsbeleid voor de verhouding tussen de betaalde en onbetaalde arbeid, de BOA. Het 
CPB kan de BOA-quote gebruiken bij het opstellen van prognoses van de economie in de Macro 
Economische Verkenningen (MEV), bij het doorrekenen van de gevolgen van overheidsbeleid op 
de totale economie (betaalde en onbetaalde economie) en op de positie van mannen/vrouwen in 
verschillende inkomenscategorieën, leeftijdsgroepen, en diverse etnische achtergrond.

De overheid kan de BOA-quote benutten om de impact van overheidsbeleid op de verhouding 
tussen betaalde en onbetaalde arbeid te meten en om de verdeling ervan zichtbaar te maken. Voor 
vakbondsorganisaties, vrouwenorganisaties, patiëntenorganisaties, organisaties van mantelzorgers 
en vrijwilligersorganisaties is het belangrijk te weten wat de gevolgen zijn van overheidsbeleid op de 
onbetaalde (zorg)arbeid. Ingeval bezuinigingen onevenredig worden afgewenteld op de onbetaalde 
economie, kunnen deze organisaties dit aantonen met de BOA-quote. Vervolgens kunnen zij on-
derhandelen over verbetering van de financiële beloning van (zorg)arbeid, of over zorgverevening 
van degenen die door de bezuinigingen extra belast worden met onbetaalde zorgarbeid.



65

Internationaal kan de BOA-quote gebruikt worden om de mate van monetarisering74 van nationale 
economieën met elkaar te vergelijken. In de dialoog met ontwikkelingslanden kan de BOA-quote 
een handige indicator zijn om inzicht te krijgen in de totale economie, in de verdeling van de be-
taalde en onbetaalde arbeid van mannen en vrouwen per sector en regio. De BOA-quote is ook 
nuttig om bijvoorbeeld investeringsbehoeften in de onbetaalde economie te identificeren, zoals in 
drinkwatervoorziening, kinderopvang, onderwijs en gezondheidszorg.

care credits
In het Verenigd Koninkrijk ondersteunt de overheid mantelzorgers bij het opbouwen van een 
staatspensioen door introductie van credits voor degenen die 20 uur of meer per week mantelzorg 
verrichten ten behoeve van mensen uit hun omgeving met een ernstige handicap of chronische 
ziekte (Carer’s Credit).
Care credits betekenen dat er een recht is op zorgverevening en bieden degenen die meer dan gemid-
deld onbetaalde zorg verlenen het recht op een fatsoenlijk inkomen – in het Britse voorbeeld ten-
minste op een redelijk pensioen. Door care credits in te voeren erkent de regering het belang van de 
economische en maatschappelijke waarde van onbetaalde zorgarbeid.

Het recht op care credits kan vastgesteld worden met behulp van de BOA-quote. Jaarlijks kan vast-
gesteld worden wat gemiddeld de maatschappelijk noodzakelijke zorgarbeid is in diverse situaties: 
de Zorgstandaard. Het is natuurlijk wel van belang dat je goed definieert wat er onder onbetaalde 
maatschappelijk noodzakelijk zorgarbeid valt. Mantelzorg, zorg voor kleine kinderen, zorg voor 
mensen met een handicap of voor ouderen valt hier uiteraard wel onder. Het strijken van de over-
hemden van een gezonde volwassen man die dat zelf ook kan doen, heeft meer het karakter van 
onbetaalde dienstverlening. Het is geen noodzakelijke zorg omdat het niet om een hulpbehoevende 
man gaat. Zo’n zorgtegoed is dus niet bedoeld om het traditionele kostwinnersmodel in stand te 
houden. Evenmin is het bedoeld om onbetaalde arbeid voor persoonlijke belangen nog eens extra 
te belonen. Overheid en maatschappelijke organisaties zullen in overleg met elkaar moeten vast-
stellen welke onbetaalde arbeid deel zal uitmaken van de BOA-quote en in aanmerking komt voor 
zorgverevening.

Samenvattend kan de BOA-quote gebruikt worden als beleidsinstrument door de overheid en 
maatschappelijke organisaties om:

•	 inzicht	te	krijgen	in	de	bijdrage	van	de	onbetaalde	zorgarbeid	aan	het	welzijn	en	de	welvaart	
van de mensen en die te evalueren/waarderen;

•	 te	beoordelen	in	hoeverre	de	onbetaalde	arbeid	aanvullend	of	vervangend	is	voor	betaalde	
arbeid;

•	 te	beoordelen	wat	de	invloed	is	van	een	stijging	of	daling	van	de	BOA-quote	op	de	
maatschappelijke positie van mannen en vrouwen;

•	 het	effect	te	meten	van	overheidsbeleid	op	de	onbetaalde	zorgarbeid	van	mannen	en	
 vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden;

•	 een	dialoog	te	voeren	tussen	overheid	en	maatschappelijke	organisaties	over	maatregelen	
ter verbetering van de positie van mensen die een onevenredig deel van de maatschappelijk 
noodzakelijke onbetaalde zorgarbeid uitvoeren;

•	 overheidsbeleid	aan	te	passen	ter	voorkoming	dat	sociale	kosten	onevenredig	worden	
 afgewenteld op de onbetaalde sector van de economie,

74 Hiermee bedoelen wij de mate waarin de geldeconomie is doorgedrongen tot het dagelijkse leven van mensen en 
bepalend is gaan worden voor de intermenselijke verhoudingen.
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•	 een	gezonde	sociale	balans	te	bevorderen	tussen	de	betaalde	en	onbetaalde	sector	van	de	
economie, speciaal tussen betaalde en onbetaalde zorgarbeid van mannen en vrouwen

•	 een	systeem	van	zorgverevening	door	te	voeren	met	een	fiscale	tegemoetkoming	op	basis	van	
het aantal uren onbetaalde zorgarbeid boven het maatschappelijk gemiddelde  onbetaalde 
zorgarbeid per hoofd van de bevolking.

9.5. Beperkingen

Het systematisch verzamelen van gegevens over het arbeidsvolume in de onbetaalde economie is 
nog geen gemeengoed. Het meenemen van de onbetaalde economie in het economisch denken 
vereist bovendien een andere benadering van nationale rekeningen. Zolang de gegevens over de 
onbetaalde economie als satellietrekeningen in de marge van de economische core-business blijven 
cirkelen, zal het steeds opnieuw veel inspanningen vergen dit thema op de politieke agenda te krij-
gen en te houden. Het integreren van de onbetaalde economie in het economisch denken is een 
paradigmaverandering.

Het begrip “sociale partners” zal moeten worden verruimd naar organisaties die actief zijn in de on-
betaalde economie. Naast de “heilige drie-eenheid” van overheid-werkgevers-werknemers moet ook 
meer ruimte komen aan de officiële dialoogtafel voor patiëntenorganisaties, mantelzor gorganisaties 
milieuorganisaties, vrouwenorganisaties, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke or-
ganisaties die actief zijn in de onbetaalde economie en een rol spelen in bevordering van sociaal-
ecologisch duurzame economische ontwikkeling. Ze dienen structureel vertegenwoordigd te worden 
in de SER en andere sociaaleconomische adviesinstanties.
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Hoofdstuk 10   • Lou Keune

Conclusies

In deze publicatie zijn acht voorbeelden van alternatieve indicatoren besproken. 
Verschillende zijn al sinds decennia beschikbaar, zoals de Index of Sustainable Eco-
nomic Welfare – ISEW, het Duurzaam Nationaal Inkomen – DNI, en de Human 
Development Index – HDI en aanverwante indexen. Een enkeling is ook al bij een 
groot  publiek redelijk bekend, namelijk de Ecologische Voetafdruk – EV. Van andere 
blijft de bekendheid beperkt tot de meer professionele circuits. Weer andere zijn in 
Nederland nauwelijks onderdeel van debat, zoals de (in Nederland ontwikkelde) Sus-
tainable Society Index – SSI, en dat terwijl die SSI in andere landen al een zekere 
toepassing vindt. Dat neemt niet weg dat, als het gaat om indicatoren van welvaart 
en welzijn, niet meer gesteld kan worden dat er geen alternatieven beschikbaar zijn. 
En dan te bedenken dat wij er hier slechts acht bespreken, want er zijn er nog meer, 
zoals aangegeven in de inleiding.

verschillende betekenissen
Er zijn duidelijke verschillen tussen de hier besproken voorbeelden. Zo is er een zekere variatie 
als het gaat om de veelheid van maatschappelijke en ecologische dimensies die door een indicator 
worden gepresenteerd. De meest “brede” indicator is de SSI. Daarin zijn niet minder dan 24 deel-
indicatoren vertegenwoordigd. Daarentegen beperkt de Betaalde/Onbetaalde Arbeid-quote zich tot 
slechts een enkel maatschappelijk fenomeen, namelijk de deelname aan betaalde en onbetaalde ar-
beid. Maar ook bij die indicator, en dat geldt voor alle, wordt ervan uitgegaan dat die exem plarisch 
is voor een breder veld van maatschappelijke dimensies, in dit geval de genderverhoudingen en die 
op de arbeidsmarkt.

Daarmee hangt samen dat de diverse indicatoren niet de pretentie hebben om een alles omvattend 
beeld te geven van de maatschappelijke werkelijkheid. Er zijn indicatoren die verwijzen naar de 
ecologische problematieken, zoals het DNI, de EV en de Living Planet Index – LPI. Andere naar 
wat sociale dimensies genoemd kunnen worden, zoals bij de HDI en de BOA-quote. Weer andere 
hebben een exemplariteit die zowel ecologische als sociale aspecten omvatten, zoals de ISEW, de 
SSI, en de HPI. En met behulp van de EV kunnen ook vraagstukken van verdeling van levens-
kansen inzichtelijk gemaakt worden.

complementariteit
Duidelijk is dat als het gaat om de gerepresenteerde dimensies er overlap is. Toch betekent dat niet 
dat zij elkaar overbodig maken. Want steeds wordt er toch iets anders gemeten. Bijvoorbeeld de 
EV, de LPI en het DNI verwijzen alle naar de ecologische problematiek. Maar dan steeds met een 
eigen invalshoek. Wat dat aangaat kan gesproken worden van een onderlinge complementariteit. 
Dat geldt ook voor het gezichtspunt van waaruit de indicatoren zijn ontwikkeld. Zo zijn het DNI 
en de ISEW duidelijk bedoeld om het BBP te corrigeren, maar dan ieder op eigen wijze; de ene cor-
rectie maakt de andere niet overbodig. Er is slechts één voorbeeld van een indicator die ook gebruik 
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maakt van een van de andere indicatoren: bij de Happy Planet Index – HPI is de EV een van de drie 
bepalende determinanten.

Dit laatste voorbeeld laat zien dat onderlinge complementariteit misschien meer gezocht moet 
worden dan nu het geval is. Bijvoorbeeld zou het interessant kunnen zijn om de mogelijkheid te 
onderzoeken om de EV en de LPI in één ecologische indicator te verenigen75. Daarnaast zou de 
HDI zeker aan zeggingskracht kunnen winnen als naast de sociale dimensies gezondheid, onderwijs 
en inkomen de EV als vierde (en ecologische) determinant meegenomen zou worden als represen-
tant voor de ecologische levenskansen.

Heldere keuzes
Van belang is zeker dat met geen enkele van de hier besproken indicatoren gepretendeerd wordt 
om volledige objectiviteit te suggereren. Er is duidelijk sprake van gemaakte keuzes. Bijvoorbeeld, 
waarom wordt het ene aspect wel meegenomen en het andere niet. Dat heeft veel te maken met 
waar belang aan gehecht wordt en hoe dat te waarderen. En trouwens ook met iets praktisch als 
de beschikbaarheid van gegevens. Maar dat niet alleen, er is ook veel discussie mogelijk over hoe 
de wegingen van de deelindicatoren tot stand komen. Zie bijvoorbeeld bij de ISEW: daar worden 
heldere keuzes gemaakt, die op onderdelen ook anders gemaakt hadden kunnen worden.

Duidelijk is dat er continue gewerkt wordt aan verbetering van de indicatoren, zie bijvoorbeeld de 
HDI en de aangebrachte veranderingen. Mede daarom is het van groot belang dat steeds de ge-
maakte keuzes helder gepresenteerd en verantwoord worden. Er wordt grote transparantie  betracht, 
men kan vrij nauwkeurig volgen wat er gedaan wordt, welke data gebruikt, hoe berekeningen ge-
maakt, welke wegingen toegepast. En zo meer. Dat neemt niet weg dat niet in de val getrapt mag 
worden om aan deze indicatoren een absolute waarde toe te kennen. Het (slechte) voorbeeld van de 
verabsolutering van het Bruto Binnenlands Product – BPP is een waarschuwing voor iedereen.

Een zekere relativering is ook nodig omdat de besproken indicatoren op beslissende punten soms in 
gebreke blijven. Dat is bijvoorbeeld goed te zien bij de EV, want onduidelijk is nog hoe groot de af-
braak van de mondiale biocapaciteit nu precies is. Waarschijnlijk is de overshoot nog groter dan nu 
al blijkt uit de gegevens van het Living Planet Report. Ook in andere opzichten hebben indicatoren 
beperkingen. Zo is het DNI en zeker de wijze van berekening daarvan, voor het gros van de mensen 
moeilijk te begrijpen, laat staan dat het (grote!) nut daarvan goed kan worden in geschat.

Bruikbaarheid
De bruikbaarheid van de hier besproken indicatoren is mede afhankelijk van het doel waarvoor zij 
ontwikkeld zijn. Zo zijn de ISEW en het DNI beide bedoeld om het BBP te corrigeren. Andere 
hebben, vanuit het BBP gezien, een duidelijk complementaire functie, teneinde aandacht te geven 
aan andere brede aspecten van welvaart en welzijn; het BBP laat immers veel ongezien. Kortom, de 
alternatieven hebben duidelijke complementaire en correctieve functies om een beter en vollediger 
beeld te geven van hoe de samenleving er voorstaat. En dan is het niet verrassend dat alternatieve 
indicatoren tot duidelijk andere uitkomsten en waarderingen komen. Zie bijvoorbeeld de SSI: die 
neemt over een lange periode nauwelijks toe en dat ondanks de enorme stijging van het nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking. Zie ook de HPI: Nederland bungelt dan ergens in de mid-
denmoot, en niet meer in de top zoals bij het BBP en de HDI.

75 En daarbinnen de LPI te verenigen met de door het PBL gebruikte biodiversiteitsindicator.
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Daarnaast hebben de indicatoren een duidelijke educatieve betekenis. Ze kunnen helpen om beter 
zicht te krijgen op wat er in werkelijkheid gaande is in de wereld. Want de dominante beschrijvin-
gen en beleidsdiscussies kenmerken zich, zeker als het gaat om welvaart en welzijn, tot een duide-
lijke tevredenheid over de bereikte resultaten, “wij” zijn toch maar zeer welvarend. En dat terwijl 
de sociale en ecologische crises, waar de mensheid nu mee geconfronteerd wordt, van veel ernstiger 
aard zijn dan de financieel-economische. De alternatieve indicatoren kunnen helpen om de onrust 
die steeds meer mensen voelen handen en voeten te geven.

Van nog principiëlere betekenis is de bruikbaarheid van deze indicatoren voor beschrijving en 
 analyse van de werkelijkheid vanuit een economische gezichtshoek, waarin niet meer geldswaarden 
maar mens- en natuurwaarden centraal staan. Die bruikbaarheid is er zeker als het gaat om de be-
schrijving en analyse van de aard van de sociale en ecologische problematieken. En daarmee ook 
voor de ontwikkeling van beleidsdoelen en de meting van de realisatie daarvan. Maar dan moet 
men zich wel realiseren dat al deze indicatoren een zekere partialiteit hebben, zij geven geen van 
alle een compleet beeld, en zeker niet voldoende detaillering om voor het de totale ecologische en 
sociale problematieken beleid te ontwikkelen. Maar dat geldt uiteraard ook voor het BBP, dat is 
principieel niet anders.

De bruikbaarheid is ook beperkt als het gaat om beschrijvingen en analyses op een lager niveau. 
Zo is de SSI goed bruikbaar om internationale vergelijkingen te maken. Met het oog daarop zijn 
juist de genoemde 24 variabelen gekozen. Maar zij is niet of zeer moeilijk te construeren voor de-
saggregaties op bijvoorbeeld het lokale niveau. Daarentegen is de EV juist zeer wel bruikbaar voor 
metingen op alle niveaus, zelfs kan de voetafdruk van individuen gemeten worden.

dashboard
Bij de discussie over alternatieve indicatoren komt geregeld de vraag boven naar die ene en duide-
lijke indicator die in één oogopslag een beeld geeft van de economische werkelijkheid. Want dat 
doet het BBP toch ook? Welnu, dat laatste doet het BBP duidelijk niet, er is veel op af te dingen. 
De professionele gebruikers van het BBP zijn zich er ook van bewust dat daarmee niet een volledig 
beeld gegeven wordt, ondanks dat het soms als belangrijkste maatstaf wordt gezien en gebruikt. Er 
is brede overeenstemming dat ook voor de alternatieve indicatoren niet gezocht moet worden naar 
één voor alles exemplarische indicator. Een dashboard met een mooie combinatie van een aantal 
ecologische en sociale indicatoren geeft al gauw een veel beter beeld van de werkelijke stand van 
welvaart en welzijn dan het ene vertekende getal van het BBP.
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Beter meten van welvaart en welzijn

Economie is veel meer dan wat met geld betaald wordt. Economie is 
ook de natuur die geen prijs krijgt, en al die onbetaalde arbeid zonder 
welke de samenleving niet kan functioneren. Maar ongeprijsde natuur 
en onbetaalde arbeid worden niet meegerekend in bijvoorbeeld de 
jaarlijkse Macro Economische Verkenning. Het economisch beleid gaat 
allereerst uit van wat met geld verrekend wordt.

En dan krijg je cijfers over “economische groei” terwijl tegelijkertijd 
door diezelfde economie mensen worden betaald onder het bestaans-
minimum en het milieu verslechtert.

Het kan anders, er zijn andere manieren van economisch meten. 
Daarvan in deze brochure enkele voorbeelden.

Platform duurzame en solidaire economie • www.Platformdse.org


