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De European Coordination Via Campesina (ECVC) is een Europese grassroots organisatie die momenteel 31 nationale en re-

gionale organisaties van boeren, landarbeiders en rurale achterbannen uit 21 Europese landen samenbrengt. Geworteld in het 

recht op voedselsoevereiniteit, is ons hoofddoel het verdedigen van de rechten van boer·inn·en en landarbeiders en het pro-

moten van een diverse en duurzame boerenlandbouw op gezinsniveau. Deze beginselen vragen op hun beurt om een voedsel- 

en landbouwbeleid dat gebaseerd is op legitimiteit, eerlijkheid, solidariteit en duurzaamheid. Dit is nodig om voedselzekerheid, 

voedselveiligheid, volksgezondheid en werkgelegenheid in plattelandsgebieden te waarborgen, en om de wereldwijde voedsel-

crisis en de klimaatverandering aan te pakken. Wij roepen op tot een nieuw en verbeterd EU-landbouwbeleid dat op bovenge-

noemde beginselen is gebaseerd.

Tabel van acroniemen:

• CCS: Koolstofafvang en -opslag (Carbon Capture and Storage)

• CO2: Koolstofdioxide

• ETS: EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU Emissions Trading Scheme)

• ARO: Vermijden, verminderen, compenseren ( avoid, reduce, offset )

• ESR: Europese verordening inzake de verdeling van inspanningen (Eu Sharing Regulation)

• BKG: Broeikasgas

• MRV: bewaking, rapportage en verificatie (Monitoring, Reporting, and Verification)

• GLB: Gemeenschappelijk landbouwbeleid

• EU: Europese Unie

• LULUCF: Landgebruik, landgebruiksverandering en bosbouw (Land Use, Land-Use 

Change and Forestry)

• REDD+: Mechanisme voor de vermindering van emissies ten gevolge van 

ontbossing en bosdegradatie (Mechanism for reducing emissions from 

deforestation and forest degradation)
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Wat was de aanleiding tot koolstoflandbouw?

In de vele voorstellen in de Europese Green Deal van december 2019, focussen de Europese instellingen zich op 

"koolstoflandbouw". Dit houdt in dat landbouwers en eigenaars van land en bossen worden aangemoedigd om 

praktijken toe te passen die de absorptie van koolstofdioxide in de bodem en in biomassa bevorderen. Dit om de 

opwarming van het klimaat te helpen beperken. De ambitie om iets te doen om klimaatverandering aan te pakken 

is terecht, maar de geplande aanpak roept toch een aantal vragen op, die dit document beoogt te onderzoeken.

1

1  Hélène Tordjman, La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, 2021, Paris, La Découverte.

Photo :  Micheile.com-visual-stories/unsplash

De basis van een economische benadering van de natuur  

Het idee past in het algemene kader van het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit, dat werd ondertekend tijdens de 
wereldmilieutop van Rio in 1992. Dit verdrag onderschrijft een fundamentele verschuiving in het natuurbeschermingsbeleid 
door dit toe te vertrouwen aan particuliere actoren, met name grote ondernemingen, door de toepassing van 
"marktinstrumenten". Het volgt daarmee de aanbevelingen van de heersende economische theorie, volgens welke de 
markt- en prijssignalen de meest doeltreffende sociale interactiemechanismen zijn.

Deze benadering is gebaseerd op een technische en financiële visie op de natuur. Deze wordt beschouwd als 

"natuurlijk kapitaal", dat "ecosysteemdiensten" produceert, een verzameling van specifieke natuurlijke functies, 

zoals regulering van waterstromen, bestuiving, of koolstoffixatie, waaraan een kostprijs kan worden toegekend.1 
"Koolstofmarkten" waren historisch gezien de eerste van deze "marktinstrumenten", die voortvloeiden uit het Protocol van 
Kyoto (1997). Deze mechanismen maken het mogelijk de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (BKG's) aan banden te 
leggen, waarbij de grootste vervuilers moeten betalen en geld wordt gegeven aan degenen die het beste handelen. Deze 
mechanismen voorzien ook in de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te "compenseren" door de financiering 
van projecten ter vermindering van de uitstoot in landen in het Zuiden (het mechanisme voor schone ontwikkeling) en in 
het Noorden (gezamenlijke uitvoering). 
De projecten in kwestie zijn zeer uiteenlopend, gaande van de overdracht van minder "vuile" technologieën tot de aanplant 
van bossen.
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De logica van compensatie

Het principe van compensatie vindt zijn oorsprong in een doctrine die in de jaren zeventig opkwam, de "mitigatie 

hiërarchie". Volgens deze hiërarchie moeten economische actoren eerst alles doen wat in hun vermogen ligt om te 

voorkomen dat de natuur wordt vernield. Als dit niet mogelijk is, moeten zij zich inspannen om de omvang van de schade 

te beperken. Ten slotte, als er schade aan het milieu wordt toegebracht, moet deze worden gecompenseerd door herstel 

van de beschadigde gebieden elders. Dit staat bekend als de doctrine van "vermijden, verminderen, compenseren", of 

ARO (“avoid, reduce, offset”). De drieledige ARO-benadering werd aanvankelijk weinig gebruikt (behalve in de Verenigde 

Staten voor de bescherming van moerasgebieden), maar het principe van compensatie is pas later een centrale rol gaan 

spelen in het beleid ter bestrijding van de opwarming van het klimaat en de erosie van de biodiversiteit. Zo worden 

Europese klimaatdoelstellingen nu uitgedrukt in "netto-emissies" (de Green Deal streeft naar een daling van de 

netto-emissies met 55% ten opzichte van 1990 tegen 2030, en koolstofneutraliteit tegen 2050). Anders gezegd, als 

de reële emissies niet voldoende dalen, kunnen ze nog worden gecompenseerd door koolstof uit de atmosfeer te halen, 

bijvoorbeeld door bomen te planten of via bepaalde landbouwpraktijken.

Het beginsel van compensatie bij landbouwpraktijken in de Europese Unie  

In een mededeling van de Europese Commissie van 15 december 2021 worden mogelijke manieren genoemd om koolstof 

op deze manier te elimineren. Onder de titel "Duurzame koolstofcycli" en met een hoofdstuk over koolstoflandbouw 

maakt de Commissie een onderscheid tussen technologische middelen, zoals koolstofafvang en -opslag (CCS), en "op 

de natuur gebaseerde oplossingen", waarbij het gaat om de uitbreiding van natuurlijke " koolstofreservoirs ", en dus 

ook op het gebied van bodemgebruik.2 Hiermee wordt aangekondigd dat "koolstofkredieten" zullen worden toegekend 

aan eigenaars en/of beheerders van grond waar de activiteiten een toename van de koolstofvastlegging door bodems en 

biomassa bewerkstelligen.

De begunstigden kunnen deze credits dan op de koolstofmarkten verkopen, wat hen een extra inkomstenstroom oplevert. 

Alvorens deze voorstellen van de Europese Commissie meer in detail te analyseren, moeten we eerst een overzicht geven 

van de werking van deze koolstofmarkten.

2  European Commission, Sustainable carbon cycles, COM (2021) 800 final.

Figuur :  IEA Bioenergy, https://www.ieabioenergy.com/iea-publications/faq/woodybiomass/biogenic-co2/
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De internationale koolstofmarkt bestaat niet. Het is veeleer een groot aantal verschillende markten, die min of meer met 

elkaar verbonden zijn, in een constructie die te ingewikkeld is om in dit artikel uit te leggen. Enigszins veralgemenend 

kunnen we twee hoofdtypen onderscheiden.

Ten eerste zijn er de zogenaamde nalevingsmarkten, waartoe bedrijven behoren die wettelijk verplicht zijn hun 

BKG-uitstoot te compenseren door koolstofkredieten te kopen voor een gelijkwaardige hoeveelheid. De Europese 

markt, die in 2005 is opgericht, is de grootste, met ongeveer 11.000 deelnemende bedrijven. Dit is de Europese regeling 

voor de handel in emissierechten (ETS). Elk jaar bepalen de autoriteiten de totale hoeveelheid uitstoot die niet mag 

worden overschreden. Vervolgens verdelen ze de overeenkomstige emissierechten. Bedrijven die betrokken zijn bij 

emissiereductiestrategieën, gebruiken niet al hun rechten: zij verkopen de ongebruikte rechten op de markt en verdienen 

zo geld. Anderzijds moeten bedrijven die meer vervuilen dan waarop zij recht hebben, aanvullende quota op de markt 

kopen. De toegekende rechten worden geneutraliseerd door de overeenkomstige emissies.

Ten tweede zijn er compensatiemarkten die werken volgens het principe dat geïndustrialiseerde en ontwikkelings-

landen emissiereductieprojecten kunnen financieren in het Zuiden, waar compensatie goedkoper is, in ruil voor 

kredieten waarmee zij hun broeikasgasemissies kunnen compenseren. De gastlanden profiteren van investeringen en 

technologieoverdracht. De bedrijven en/of landen die projecten uitvoeren, profiteren van extra inkomsten uit de verkoop 

van credits, waarvan sommige worden verkocht op de Europese markt (ETS) en andere op vrijwillige koolstofmarkten. De 

eerste en grootste markt is het Clean Development Mechanism, voortgekomen uit het Kyotoprotocol; dit mechanisme 

wordt nu hervormd na de akkoorden van Parijs in 2015.

Het doel van "netto-nul”

In artikel 6.4 van het Klimaatakkoord van Parijs wordt het beginsel van internationale compensatie vastgesteld, waarbij 

wordt bepaald dat het mogelijk is voor partijen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 

(d.w.z. de staten) om hun nationaal vastgestelde bijdragen te bereiken door elders resultaten op het gebied van mitigatie 

te benutten. De inhoud ervan is onlangs bijgesteld tijdens de COP 26 in Glasgow in november 2021. De doelstelling van 

koolstofneutraliteit, ook bekend als "netto-nul", die door regeringen wordt aangenomen, stimuleert de groei van 

koolstofmarkten. Zo noteerden de nalevingsmarkten, volgens McKinsey, een handelsvolume van 250 miljard dollar in 

Compensatie en koolstofmarkten2

Photo : Jason Blackeye/Unsplash
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2020. De vrijwillige markten zijn beperkter (300 miljoen dollar in 2020), maar de te verwachten vraag naar compenserende 

compensatie- en koolstofmarktcredits neemt toe met de klimaatverplichtingen van bedrijven en staten.3 

Van de 2.000 grootste beursgenoteerde ondernemingen, waaronder Total Energies, Thales, La Poste en bijna 300 

luchtvaartmaatschappijen, streeft 20% ernaar tegen 2050 een netto-nul-uitstoot te bereiken. Vliegtuigen blijven 

vliegen, maar Air France gaat bomen planten... Hier moet een belangrijk punt worden opgemerkt: compensatie creëert 

"natuurlijke activa", namelijk certificaten die staan voor tonnen vermeden of uit de atmosfeer "verwijderde" CO2. 

Het creëren van dit soort activa, speelt een belangrijke rol in de financialisering van de natuur, wat betekent dat 

discrete natuurlijke "waarden" worden vertegenwoordigd door ongrijpbare activa die veel gemeen hebben met 

financiële activa.4

Wat is de rol van de Europese koolstofmarkt?

Europa heeft zijn uitstoot aanzienlijk teruggedrongen, met ongeveer 30% ten opzichte van het emissieniveau van 1990. 

Deze reducties worden echter onderuit gehaald als ingevoerde emissiesrechten in rekening worden gebracht. 

Bovendien is het niet duidelijk hoe de ETS-markt heeft bijgedragen bij deze verminderingen. Zo is de prijs, na een start 

op 30 euro per ton CO2, vervolgens gestagneerd op ongeveer 5 euro per ton tussen 2013 en 2018. Deze prijsniveaus 

bieden duidelijk niet langer een stimulans. Dit is te wijten aan het Europese beleid van massale kosteloze toewijzing van 

koolstofemissierechten, waardoor het aanbod structureel groter is dan de vraag. Sinds 2018 heeft de prijs zich hersteld, en 

wel om twee belangrijke redenen. Europa heeft zijn beleid van gratis toewijzing ingeperkt en mechanismen ingevoerd om 

de prijzen op de markt te reguleren. De ambitieuze reductiedoelstelling die is aangekondigd (55% minder netto-emissies in 

2030 ten opzichte van het niveau van 19905) verhoogt de anticipatie op een toename van de vraag. In het najaar van 2021 

bereikte de prijs 60 euro per ton.

Bovendien variëren de koolstofprijzen internationaal van 1 euro per ton tot meer dan 100 euro, al naargelang de 

markt. Deze prijzen zijn dus zeer volatiel, zowel historisch als geografisch.

3 McKinsey, Putting carbon markets to work on the path to net-zero, 28 October 2021.
4 Zie ook de oprichting van de Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets. De bedrijven en organisaties die deelnemen zijn altijd dezelfde grote milieu NGO's zoals 

The Nature Conservancy of de IUCN, multinationals zoals Blackrock, Coca-Cola, Bunge, Deloitte... in totaal zo'n 250 organisaties, zie https://www.iif.com/Portals/1/Files/
TSVCM_NewGovernanceBody.pdf, p 19. 

5  Het "Fit for 55"-pakket in de Green Deal

Photo : lovelyday12/istockphoto.com

https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_NewGovernanceBody.pdf
https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_NewGovernanceBody.pdf
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De drie belangrijkste instrumenten voor het Europese klimaatbeleid zijn de koolstofmarkt of (het bovengenoemde ETS: 

EU-regeling voor de handel in emissierechten), de Europese verordening inzake de verdeling van inspanningen (ESR), en de 

verordening inzake landgebruik, landgebruik verandering en bosbouw (LULUCF).

Het ETS omvat ongeveer 40% van de broeikasgasemissies, bestaande uit de fossiele brandstof sector, de staalindustrie, de 

cementsector en andere grote uitstoters. De ESR heeft betrekking op de overige industrie- en landbouwsectoren. De LULUCF-

sector bestrijkt, zoals de naam al aangeeft, alle emissies en verwijderingen in de bodemsector, waarbij het alleen om koolstof 

gaat. Methaan (veehouderij) en nitraat (meststoffen) die door de landbouw worden uitgestoten, vallen niet onder het ESR.

Deze drie instrumenten worden momenteel gewijzigd om ze aan te passen aan de nieuwe doelstellingen van de Green Deal. 

De bodem gerelateerde sector absorbeert CO2, aangezien bodems en biomassa koolstof vasthouden. Het is de bedoeling 

deze opslagcapaciteit te verhogen van -225 Mton CO2 eq (miljoen ton kooldioxide-equivalent) te verhogen tot -310 Mton 

CO2 eq in 2030, waarvan 42 Mt voor koolstofarme landbouw. Op deze manier wil men tot een koolstofneutraliteit komen 

van bodem en landbouw (met inbegrip van veeteelt en meststoffen) tegen 20356.

Europese toepassing van koolstofvastlegging in de bodem

Dit houdt in dat duurzame land- en bosbouwpraktijken worden bevorderd door het creëren van monetaire instrumenten 

om zo stimulansen te creëren. De Commissie stelt dus voor om een "nieuw bedrijfsmodel voor grondbeheerders" te 

creëren, dat aanvullende inkomsten verstrekt aan degenen die hun praktijken verbeteren.

Er zijn twee belangrijke soorten instrumenten voorzien. Er zijn regelingen op basis van acties, die enerzijds maatregelen 

uitgevoerd door landbeheerders en -eigenaars ex ante belonen. Anderzijds worden land- en bosbouwers door op resultaten 

gebaseerde instrumenten alleen betaald als de hoeveelheid opgeslagen koolstof inderdaad is toegenomen, dus ex post. 

Deze tweede oplossing impliceert een hele reeks technische apparatuur om biomassa en koolstof in de bodem te meten.

In haar communicatie van 15 december 2021 neemt de Europese Commissie de belangrijkste punten over van een technisch 

rapport dat zij heeft laten opstellen door de adviesgroep COWI, die voorstander is van een op resultaten gebaseerde mechanisme 

en haar voorkeur bevestigt voor een vercommercialiseerde visie op natuurbescherming7. Alleen resultaten kunnen immers leiden 

tot de uitgifte van koolstofkredieten, die vervolgens kunnen worden verhandeld op de markt. Door het invoeren van praktijken 

die ex ante worden vergoed, is het onmogelijk te weten hoeveel koolstof daadwerkelijk in de koolstofputten wordt opgeslagen. 

In Europa wordt reeds vooraf voor deze praktijken betaald, meer bepaald via betalingen in het kader van de tweede pijler van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waaraan de milieuregelingen zullen worden toegevoegd die in het nieuwe GLB zijn 

vastgesteld. In de begeleidende documenten van hun communicatie stelt de Commissie dat het GLB op lange termijn niet 

in staat zal zijn deze initiatieven te financieren. Daarom is Europa van plan verder te gaan en particuliere financiering te 

mobiliseren om projecten te ontwikkelen die een toename van de CO2-vastlegging in de bodem en biomassa mogelijk 

maken. Vandaar de keuze voor resultaatgerichte instrumenten. Sommige van deze projecten bestaan al en het COWI-rapport 

laat zich door deze projecten inspireren om de institutionele regelingen van morgen te ontwerpen.

De voorstellen van de Europese Unie voor de 
ontwikkeling van koolstoflandbouw

6 Voorstel tot wijziging van de LULUCF-verordening 2018/841 op 14 juli 2021, SWD (2021) 609 def. Opgemerkt zij dat de lidstaten, onder bepaalde voorwaarden, gebruik 
kunnen maken van in de LULUCF-sector verkregen koolstofkredieten om te voldoen aan de emissiereductievereisten voor sectoren die onder de ESR vallen, die nu zijn 
vastgesteld op -40% voor 2030 ten opzichte van 2005 niveaus. De nadruk blijft liggen op compensatie.

7 COWI, Ecologic Institute and IPEE (2021) Technical guidance handbook – Setting up and implementing result-based carbon farming mechanisms in the EU Rapport aan de 
Europese Commissie, DG Klimaatactie, als onderdeel van contract nr. CLIMA/C.3/ETU/2018/007. COWI, Kongens Lyngby. 

In de begeleidende documenten van hun communicatie stelt de Commissie dat het 
GLB op lange termijn niet in staat zal zijn deze initiatieven te financieren. Daarom 
is Europa van plan verder te gaan en particuliere financiering te mobiliseren om 
projecten te ontwikkelen die een toename van de CO2-vastlegging in de bodem en 
biomassa mogelijk maken. Vandaar de keuze voor resultaatgerichte instrumenten.
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De geplande praktijken voor koolstoflandbouw

De auteurs van het rapport onderscheiden vijf hoofdtypes van deugdzame praktijken op dit gebied:

• Herstel van veengebieden en herbevochtiging (het draineren van deze gebieden veroorzaakte 5% van de totale 

broeikasgasemissies in de Europese Unie in 2017).

• Ontwikkeling van agroforestry (bomen die groeien absorberen koolstof ).

• Behoud en uitbreiding van organische koolstof in minerale bodems (via niet-kerende bodembewerking, gemengde 

teelten, enz.).

• Koolstofaudits bij veehouderijen (de veehouderij veroorzaakt 80% van de broeikasgasemissies van de Europese 

landbouw. De koolstofuitstoot kan worden verminderd door rassen te fokken die minder methaan produceren, door 

voederadditieven te gebruiken, door het verbeteren van mestbeheer, enz.)

• Beheer van organische koolstof in de bodem op grasland (vermindering van het areaal akker- en braakland en 

uitbreiding van het areaal grasland).

Zij stellen dat de belangrijkste voordelen van deze maatregelen de volgende zijn. In de eerste plaats krijgen 

"landbeheerders" meer flexibiliteit bij de keuze van hun praktijken, aangezien alleen de resultaten tellen. Dit bevordert het 

"aanpassingsvermogen, de innovatie en de ondernemingsgeest"8. Vervolgens maakt dit het mogelijk particuliere kopers 

van koolstofkredieten aan te trekken: er zullen meer middelen beschikbaar zijn voor de financiering van uitbreiding van 

koolstofputten. Bovendien is dit doeltreffender, aangezien het doel “CO2 uit de atmosfeer verwijderen” is, en niet een 

geïnduceerd effect van bepaalde praktijken. Dit heeft een educatieve rol voor landbouwers.

De auteurs van het verslag erkennen echter dat er potentiële problemen zijn.

8  Ibid., p. 21.
9 Een recent voorbeeld van de volatiliteit van deze prijzen is de crash van de koolstofprijzen in het ETS als gevolg van de oorlog in Oekraïne in februari 2022. Zie  https://

www.theguardian.com/environment/2022/mar/02/eu-carbon-permit-prices-crash-after-russian-invasion-of-ukraine?CMP=Share_AndroidApp_Other 

Als de Commissie al een "business model" wilde aankondigen, dan biedt het zeker geen stabiele of 

levensvatbare inkomsten. Er is veel onzekerheid voor de boer·inn·en. Niet alleen hebben zij geen zekerheid over 

de hoeveelheid CO2 die zij zullen kunnen opslaan, bovendien zijn de koolstofprijzen zeer onstabiel, waardoor niet 

duidelijk is hoeveel zij zullen verdienen in de toekomst9. Om deze onzekerheid te beperken, stelt COWI een hybride 

systeem voor met een eerste betaling op basis van de acties, waarbij de rest wordt betaald aan het einde van het project op 

basis van de werkelijke resultaten. Zij pleit ook voor een vergoeding voor de gerelateerde biodiversiteit voordelen, om de 

projecten aantrekkelijker te maken voor landbouwers en bosbouwers.

Terwijl standaardisatie noodzakelijk is om kopers van koolstofkredieten aan te trekken en markten te 

ontwikkelen, is het zeer moeilijk om de diverse aanpak die wordt verhandeld te standaardiseren. Het is zeer 

ingewikkeld om de additionaliteit te evalueren, d.w.z. om vast te stellen of het mechanisme werkelijk een toename 

van de koolstofopslag veroorzaakt. Het hangt gedeeltelijk af van een referentiescenario, dat min of meer willekeurig is, 

en van metingen van de koolstofvastlegging in de bodem en in biomassa. Deze hoeveelheden variëren sterk van het ene 

bodemtype tot het andere, en van het ene biomassatype tot het andere.

Bovendien blijft de in de atmosfeer uitgestoten CO2 daar nog honderden jaren (halveringstijd is 120 jaar). Om deze 

emissies werkelijk te compenseren, zou men er zeker van moeten zijn dat de koolstof in kwestie voor eenzelfde 

periode (120 jaar) wordt opgeslagen. Dat is echter onmogelijk: de projecten zijn slechts ontworpen voor vijf tot 

tien jaar. Het feit dat deze regelingen niet permanent zijn, is een voldoende problematisch om de levensvatbaarheid 

van dergelijke mechanismen in twijfel te trekken. Niets kan garanderen dat de toegepaste landbouwtechniek op lange 

termijn dezelfde zal blijven. De gronden kunnen ook worden doorverkocht. Ten slotte zullen extreme gebeurtenissen door 

de klimaatverandering zeker vaker voorkomen en de integriteit van het land kunnen aantasten. De aanplant van bomen 

Wat schuilt er achter een catalogus van "goede praktijken"?4

https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/02/eu-carbon-permit-prices-crash-after-russian-inva
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/02/eu-carbon-permit-prices-crash-after-russian-inva
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10 Juan Pablo Sarmiento Barletti and Anne M. Larson, “Rights abuse allegations in the context of REDD+ readiness and implementation”, CIFOR Info Brief, no. 190, 2017. 
REDD+ (Reduce Emissions, Deforestation and forest Degradation), is een mechanisme van de Verenigde Naties dat lijkt op wat hier is voorgesteld, aangezien het de 
eigenaars van bossen betaalt via verhandelbare credits, voor de opgeslagen koolstof.

ter compensatie van de uitstoot door Microsoft, Nestlé of Total kan gemakkelijk in rook opgaan, waardoor de netto-uitstoot 

toeneemt in plaats van afneemt. Bovendien zal, wat het opnieuw bevochtigen van veengebieden betreft, de hoeveelheid CO2 

positief zijn, maar het zal methaanemissies veroorzaken als gevolg van de ontbinding van organisch materiaal in het water. 

Wat zullen de resulterende netto-emissies van broeikasgassen zijn? Ook dit is zeer moeilijk in te schatten.

Een ander probleem is "koolstoflekkage", een verschijnsel dat optreedt wanneer een onderneming op één 

plaats duurzame praktijken toepast, maar zijn milieuonvriendelijke activiteiten naar elders verplaatst. Om dit te 

voorkomen, zou het noodzakelijk zijn om alle activiteiten van land- en bosbouwers nauwkeurig te controleren en 

te verantwoorden.

Uiteindelijk zijn de geplande mechanismen zeer complex en vereisen zij een hoog niveau van deskundigheid, 

waardoor zij zeer duur zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de prijs van de nieuwe technologie, 

nodig voor de opslagberekeningen, en de kosten voor het onderhoud ervan. Dit alles maakt deze protocollen 

ontoegankelijk en vormt een directe bedreiging voor de autonomie van de boer·inn·en.

Het grootste probleem is echter nog steeds de landroof en de vermindering van landbouwgrond. Inderdaad, aan 

de ene kant gaat het om het opnieuw bevloeien van veengebieden die ooit werden gecultiveerd, en het omzetten van 

akkerland in grasland, hetgeen betekent dat minder land beschikbaar is voor voedselproductie. Aan de andere kant, 

wanneer je de waarde van land kunt verhogen door het alleen maar te bezitten wordt geldhonger aangewakkerd. 

Sinds vijftien jaar zijn we getuige van een ware stormloop op gronden door grote bedrijven en investeerders. De rampzalige 

ervaring met het REDD+ programma, dat leidde tot massale onteigening en schending van de rechten van inheemse volkeren 

en kleine boeren, zonder de ontbossing ook maar enigszins af te remmen, zou ons wakker moeten schudden.10 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid en zijn subsidies per hectare hebben een soortgelijk effect: zij bevorderen de 

concentratie van grond en de aankoop ervan door grote bedrijven. De gevolgen van deze concentratie zijn bekend: het 

wordt moeilijk voor de boer·inn·en, die waardevollere werkwijzen hanteren dan de industriële bedrijven, om toegang tot 

grond te krijgen; het platteland raakt ontvolkt; het is voor jongeren onmogelijk om in de sector te beginnen; grootschalige 

vervuiling; verlies van voedselsoevereiniteit, enz. Door (grootschalige) landbouwers te betalen om CO2 op te slaan, dreigt 

de koolstoflandbouw deze tendens te versterken.

Photo : Via Campesina
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De geplande mechanismen zijn buitensporig ingewikkeld

Koolstoflandbouw-projecten worden over het algemeen uitgevoerd door publiek-

private partnerschappen, waarbij een of meer bedrijven samenwerken met een 

lokale overheid of deelstaat, en een groep landbouwers en/of bosbouwers. Het 

project wordt uitgevoerd op het niveau van een grondgebied, zodat het een 

sterke lokale dimensie heeft.

Er moet een beheersstructuur opgezet worden om de in aanmerking 

komende landbouwbedrijven en de te bevorderen praktijken te kiezen. De 

beheersstructuur is nodig in de keuze van consulenten en deskundigen 

die geschikt zijn voor het opvolgen van het project, het financieringsplan 

en, bovenal, moet de kern van het mechanisme een systeem zijn van 

monitoring, rapportage en verificatie (MRV). Een systeem ontwikkeld om 

de werkelijke hoeveelheid opgeslagen koolstof en de eventuele voordelen 

daarvan (in termen van bodemerosie, biodiversiteit, enz.) te garanderen. 

Het idee is dat, om koolstofkredieten te kunnen verkopen op de vrijwillige 

markten, deze kredieten overeen moeten komen met de werkelijke opname 

van CO2 die naar behoren is gecertificeerd. 

De belangrijkste fasen in het opzetten van een project zijn de volgende:

1) Haalbaarheidsstudie (is er een reële mogelijkheid om koolstof te verwijderen uit de 

atmosfeer op een bepaald stuk grond?);

2) Zoeken naar financieringsbronnen (bijvoorbeeld het GLB voor de eerste 

betalingen en koolstofkredieten voor de rest);

3) Vaststellen van doelstellingen (vermindering van emissies en/of toename 

van koolstofputten, samenhangende doelstellingen);

4) Opstellen van referentiescenario's voor het meten van de additionaliteit  

van het project en de duurzaamheid van de koolstofopslag;

5) Selecteren van de in aanmerking komende landbouwers; Kies de 

resultaatindicatoren in termen van het aantal ton koolstofequivalent, 

volgens de aanbevelingen van het IPCC;

6) Ontwikkeling van een MRV-systeem;

7) Betalingen van de landbouwers vastleggen;

8) Evalueren van het gehele mechanisme.

Elk van deze fasen vereist een grote hoeveelheid gegevens en adviezen van deskundigen en consulenten, evenals 

discussies met alle betrokkenen bij het mechanisme.

Dit betekent dat de totstandbrenging van dit soort projecten een langdurig proces is, dat over het algemeen 

verscheidene jaren in beslag neemt en zeer prijzig is.

Het meest delicate deel is de keuze van een MRV-systeem: in een eerste fase moeten de relevante indicatoren worden 

vastgesteld, die verschillend zijn afhankelijk van het project in kwestie. Directe metingen van koolstof kunnen niet perceel 

per perceel worden verricht, aangezien dit te duur zou zijn. Over het algemeen worden indirecte indicatoren of modellen 

gebruikt. Bijvoorbeeld het waterpeil in de veengebieden, de diameter van bomen op borsthoogte voor de evaluatie van de 

biomassa, het type vegetatie van graslanden, en tot wel 150 indicatoren voor de CO2-voetafdruk van een veehouderijbedrijf 

in de meest geavanceerde modellen.

Onafhankelijke consulenten verrichten de metingen op de landbouwbedrijven, of de landbouwers voeren ze zelf uit, 

bijgestaan door adviseurs. In alle gevallen moeten de modellen gekalibreerd en getest worden op elk bedrijf.
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De landbouwers en/of bosbouwers moeten deze metingen vervolgens aangeven. Daarvoor worden IT-systemen 

geïmplementeerd. Het idee is dat zij compatibel zijn met de GLB-aangifteformulieren en dat deze formulieren 

na verloop van tijd de gegevens met betrekking tot koolstofvastlegging en de daaraan verbonden biodiversiteit 

voordelen omvatten. In theorie zouden landbouwbedrijven die te klein zijn om GLB-betalingen te ontvangen, ook van 

deze mechanismen worden uitgesloten. Aangezien kleine landbouwbedrijven doorgaans de meest gunstige ecologische 

voetafdruk hebben, doet dit de vraag rijzen hoe zij zullen worden ondersteund in de instandhouding van hun bestaande 

capaciteit voor de vastlegging van broeikasgassen... waarvoor geen extra financiële investeringen nodig zijn. We mogen 

niet vergeten dat 77% van de Europese landbouwbedrijven minder dan tien hectare bewerken11. Vele ontvangen geen 

subsidies vanwege hun geringe omvang. Het geplande mechanisme heeft alleen betrekking op grote landbouwbedrijven.

De economische kost van certificatie

Ten slotte moeten de gegevens door onafhankelijke auditors worden geverifieerd, met name wanneer koolstofkredieten 

moeten worden toegekend. De Europese Commissie heeft een gestandaardiseerd certificatiesysteem tegen 2023 

beloofd, maar er bestaan ondertussen al verschillende labels.

Een van de bekendste is de Gold Standard. Voor een certificatie die toegang geeft tot de grote vrijwillige koolstof-

markten of tot de nalevings-markten zoals het ETS, bedraagt de kostprijs ongeveer 130 000 euro om een project op te 

zetten en kosten voor de eerste twee jaar. Vervolgens is er een kost van  40 000 euro per 5 jaar12. En dan hebben we het 

nog niet over de vergoedingen voor alle deskundigen en consulenten die betrokken zijn bij de verschillende fases van de 

projectuitvoering. Hoewel in alle teksten wordt gewezen op de rentabiliteit van dit soort mechanismen, lopen de totale 

kosten op tot honderdduizenden euro's. Zelfs met een koolstofprijs van 100 euro per ton is het twijfelachtig dat dit op een 

dag rendabel zou zijn. Het idee is dan om de kosten van meting en MRV (bewaking, rapportage en verificatie) te verlagen, 

d.w.z. een grotere onzekerheidsmarge accepteren met betrekking tot de hoeveelheden koolstof die zijn vastgelegd. Echter, 

hoe lakser de metingen en monitoring worden, hoe moeilijker het zal zijn om credits te verkopen…

Dataroof

Een andere fundamentele kwestie betreft de gegevens die nodig zijn om deze gevaarlijke systemen te laten 

functioneren. Er zijn een heleboel gegevens afkomstig van verschillende bronnen: van de landbouwers en 

boseigenaars zelf; van instellingen zoals ministerie van landbouw met het GLB, en de EU-satellietsystemen, 

Copernicus en Galileo. Deze worden gebruikt voor metingen op het terrein. Al deze gegevens voeden 

software voor de analyse en berekening van de impact en de koolstofvoetafdruk. De deelnemers in het 

project zullen de IT-systemen zeer regelmatig moeten voeden met gegevens die waarschijnlijk steeds 

gedetailleerder en nauwkeuriger worden ("voor een grotere doeltreffendheid"). De berekeningen 

op basis van satellietgegevens zullen worden gemonitord, en de EU ontwikkelt in het kader 

van het Horizon Europa programma diverse onderzoeksprojecten om deze systemen voor 

het verzamelen en analyseren van gegevens te sofisticeren.

De kleinste handelingen van de boer·inn·en zullen worden genoteerd en 

gevolgd, en ze zullen worden verplicht tot continue online connectie. Wat 

zal er overblijven van hun autonomie, die al zwaar te lijden heeft gehad? 

En wat met hun privé-leven?

Er wordt immers niets gezegd over de eigendom van de gegevens 

ivm de organisatie van landbouwbedrijven, van werkritmes en 

productiekeuzes. De gevaren van het bewakingskapitalisme, 

goed geanalyseerd door Shoshana Zuboff, bedreigen 

op die manier de boer·inn·en, zelfs zij die niet voor 

digitale landbouw hebben gekozen13.

11 Eurostat 2020.
12 COWI et al., op. cit., p. 50.
13 Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance, 2019, Paris, Zulma, 2020 Franse vertaling (Originele titel: The Age of Surveillance Capitalism).
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Het voorstel van koolstoflandbouw maakt deel uit van een bredere trend om marktinstrumenten in te zetten ter 

bescherming van de natuur. Deze beweging begon in 1992, met het verdrag inzake biologische diversiteit, en 

heeft zich sindsdien alleen maar uitgebreid. De bedoeling is om een prijskaartje te kunnen hangen aan de functie 

van "koolstofvastlegging" door bodems en biomassa, en eventueel aan bijkomende voordelen, d.w.z. de andere 

ecosysteemdiensten. Alle reeds bestaande mechanismen, zoals REDD+, zijn uiterst complex en hoofdzakelijk verrijkend 

voor de consulenten en deskundigen van allerlei pluimage. Tot dusver hebben ze hun doeltreffendheid nog niet bewezen.

Ondanks de koolstofmarkten blijven de emissies wereldwijd toenemen, en ondanks REDD+ breidt de ontbossing 

zich verder uit. Bovendien, en dit is een ander groot probleem, verhoogt de vraag naar grond voor non-food toepassingen, 

door de mogelijkheid om de waarde van grond te vergroten omwille van de "extra diensten" die zij biedt. ENI kocht 

bijvoorbeeld acht miljoen hectare in verschillende Afrikaanse landen om er bomen te planten. Dit proces van landroof 

is in een stroomversnelling geraakt naarmate de compensaties zich ontwikkelen. Terwijl de grote transnationale 

ondernemingen en staten hun geweten sussen door te beweren dat zij "koolstofneutraliteit" nastreven, worden 

kleinschalige boer·inn·en en inheemse volkeren onteigend en ontworteld, zonder middelen van bestaan.

Een systematische aanpak is mogelijk, en noodzakelijk

14 Voor meer informatie, zie het werk van Olivier de Schutter, voormalig VN-rapporteur voor het recht op voedsel.
15 ETC-Group, Who will feed us ?, 2017, www.etcgroup.org, en GRAIN, Hungry for Land, 2014, www.grain.org.

5

Dit alles betekent dat er dringend moet worden afgestapt van de compensatie logica, om de werkelijke emissies 

te reduceren, en om de agrarische systemen van kleinschalige boerenlandbouw en agro-ecologie te bevorderen. 

Al die ingewikkelde en dure mechanismen zijn immers niet nodig om in te zien dat agro-ecologische systemen 

goed zijn voor de natuur en voor de mensen die in die omgeving leven14. Er is weinig kapitaal voor nodig, ze stellen 

veel mensen te werk, ze gebruiken maar heel weinig of geen pesticiden, ze produceren een grote verscheidenheid 

aan gezond voedsel, ze verbruiken minder water... kortom, ze zijn in vele opzichten beter dan de industriële 

landbouw. Bovendien produceren zij bijna driekwart van het geconsumeerde voedsel, met slechts een kwart van 

de landbouwgrond in de wereld15.

In plaats van te zoeken naar kunstmatige en losstaande oplossingen voor de problemen veroorzaakt door de 

industriële landbouw, waarom niet simpelweg agro-ecologie promoten? We hebben het hier over echte boeren 

agro-ecologie, die niet alleen ecologische aspecten van voedsel, maar ook de sociale, culturele, economische 

en politieke belangen behartigt. Dit alles vereist een multidimensionele en holistische benadering van 

landbouwsystemen als geheel, en kan niet worden samengevat in een catalogus van methoden.

Waarom zoeken naar een "nieuw business model" voor boer·inn·en om hen bijkomende inkomsten te verschaffen 

via "koolstoflandbouw", in plaats van hen in staat te stellen een eerlijk en waardig inkomen te verwerven, en 

betaald te worden via redelijke prijzen (die tenminste boven de productiekosten liggen). En in plaats van subsidies 

die alleen maar grotere landbouwbedrijven aanmoedigen en praktijken die het milieu en de gezondheid schaden?

Waarom zorgen we er niet voor dat het grootste deel van de geproduceerde waarde naar de boerinn·inn·en gaat 

in plaats van naar de producenten, tussenpersonen, verwerkers en distributeurs?

Waarom geen korte circuits bevorderen die regionaal verankerd zijn? De huidige situatie is absurd. Waarom blijft 

men subsidies per hectare handhaven, ten gunste van grootschalige agro ondernemers, terwijl er premies hadden 

kunnen zijn in verhouding tot het aantal landarbeiders op elk bedrijf. Het nieuwe GLB heeft een kans gemist om 

een gezond en veerkrachtig agrarisch systeem te promoten dat de natuur en de mens respecteert.

Als de Europese Commissie denkt dat koolstoflandbouw een miraculeuze oplossing is voor de klimaatverandering, dan 

is het onze plicht om te wijzen op de structurele beperkingen ervan en op het grote gevaar dat zij voor de samenleving 

inhoudt, in termen van voedselsoevereiniteit en niet-handelen ten aanzien van van de klimaatverandering. Het is tijd om 

een echte transitie naar een agro-ecologische boerenlandbouw door te voeren.

http://www.etcgroup.org
http://www.grain.org
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