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Samenvatting 

In het document “De stadsdonut voor Amsterdam” beschrijft de gemeente 

Amsterdam haar ambitie om bij te dragen aan de ontwikkeling van een voor de 

bewoners prettige en vernieuwende stad die floreert binnen de grenzen van een 

leefbare en inclusieve planeet. Amsterdam streeft ernaar die planetaire grenzen te 

eerbiedigen en tegelijk oog te hebben voor de leefbaarheid in de stad en de sociale 

impact van lokale consumptie elders. Het analyseren en monitoren van dat laatste 

aspect is het onderwerp van de hier gerapporteerde verkenning.  

 

Uitgangspunt van de verkenning is dat het bij het analyseren van de sociale impact 

van onze consumptie gaat over de specifieke condities van lokale productie. Met 

dat in het achterhoofd hebben wij in deze verkenning de nadruk gelegd op die 

donut-dimensies en die SDGs die nauw verbonden zijn met lokale 

werkomstandigheden. Het gaat daarbij om aspecten zoals onveilige 

werkomstandigheden, kinderarbeid (en beperkt onderwijs), gedwongen arbeid en 

beperkte vakbondsvrijheid en de vrijheid en rechtsstatelijkheid (Vice and 

accountability) in productielanden.  

 

Daarbij hebben we twee routes gevolgd: één waarbij een set relevante indicatoren 

uit publieke databases rond deze thema’s per land is geanalyseerd en één waarbij 

op meer geaggregeerde wijze gebruik is gemaakt van de Social Hotspot Database 

(SHDB). De SHDB is opgezet volgens de richtlijnen voor het uitvoeren van een 

social-LCA en bevat een globaal input-outputmodel, inzicht in benodigde 

arbeidsuren per sector en per land en een grote hoeveelheid gegevens uit 

internationale databases over sociale risico’s. Beide benaderingswijzen zijn op een 

aantal heel specifieke producten toegepast (bananen, schoenen, aluminium 

profielen). Het rapport beschrijft de voor- en de nadelen van elk van deze 

analytische benaderingswijzen.  

 

Uit de analyses blijkt dat de inzet van goed herleidbare en herkenbare indicatoren 

en de toepassing van de SHDB gericht op enkelvoudige producten (op het niveau 

waarop handelsstatistieken informatie verschaffen) eenvoudig te doen is. Daarmee 

ontstaat de mogelijkheid een dashboard op te zetten voor gedetailleerde cases, 

maar tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het niet mogelijk is om een zinvolle 

uitspraak te doen over bredere categorieën producten (bijvoorbeeld ‘fruit’ i.p.v. 

‘bananen’) en producten met een complexere productieketen. De vraag is of dat 

zelfs in wezen mogelijk is.  

 

Alhoewel monitoring op het niveau van ‘de Amsterdamse import’ dus niet voor de 

hand ligt, kan monitoring wel op andere manieren ingevuld worden, bijvoorbeeld 

door:   

• prestaties van landen te monitoren die een relevante rol spelen in de 

Amsterdamse import, maar zonder specifiek in te gaan op de producten die 

uit die landen betrokken worden; 

• aandacht te besteden aan specifieke producten die kenmerkend (en qua 

volume significant) zijn voor een specifieke goederengroep. 

• de nadruk te leggen op specifieke en iconische producten van Amsterdams 

beleid (zoals het monitoren van de inzet van kinderarbeid bij de oogst van 
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specifieke voedingsmiddelen), waardoor een concreet en goed te 

communiceren handelingsperspectief ontstaat. 
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Lijst afkortingen 

  

SDGs Sustainable Development Goals 

SHDB Social Hotspot Database 

LCA Life Cycle Assessment 

sLCA social Life Cycle Assessment 

CBS Centraal Buro voor de Statistiek 

BoB Bouwmaterialen in Beeld 

WGI World Governance Index 

ILO International Labour Organization 

ILOStat International Labour Organization Statistics 

ILAB Bureau of International Labor Affairs 

CPI Corruption Perception Index 

CPIA Country Policy and Institutional Assessment 

LCC Life Cycle Costing 

UNEP UN Environment Programme 

GTAP Global Trade Analysis Project 

CIA Central Intelligence Agency 

WHO World Health Organisation 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling 

FAO Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 

mrh Medium risk hour 

VH Very High risk 

HR High Risk 

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

n.e.c. Not elsewhere classified 

n.e.g Niet elders genoemd 

NSTR Nomenclature uniforme des marchandises pour les 

Statistiques de Transport, Revisee 

(goederenclassificatie, gereviseerd) 

NST2007 Nomenclature uniforme des marchandises pour les 

Statistiques de Transport 2007 

(goederenclassificatie 2007) 

RWS Rijkswaterstaat 
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 Inleiding: Het monitoren van de Amsterdamse City 
Donut 

1.1 De donut-economie in Amsterdam 

In het document “De stadsdonut voor Amsterdam” beschrijft de gemeente 

Amsterdam haar ambitie om bij te dragen aan de ontwikkeling van een voor de 

bewoners prettige en vernieuwende stad die floreert binnen de grenzen van een 

leefbare en inclusieve planeet1. In letterlijke zin stelt de gemeente dat de bewoners 

van de stad zich de volgende vraag moeten stellen: “Hoe kan Amsterdam een thuis 

zijn waar mensen tot bloei komen, op een florerende plek, en tegelijkertijd het 

welzijn van alle mensen en de gezondheid van de hele planeet respecteren?” 

 

De lokale en mondiale aspecten enerzijds en de sociale versus ecologische 

aspecten anderzijds leiden tot vier onderliggende vragen (Figuur 1). 

 

 

Figuur 1 Vragen t.b.v. een Amsterdamse Stadsdonut. 

Deze centrale vraag (en de onderliggende vier vragen) zijn rechtstreeks gekoppeld 

aan het gedachtengoed dat Kate Raworth heeft beschreven in haar boek Doughnut 

Economy. De vraag die Amsterdam zich stelt is -in de terminologie van de 

Doughnut Economy- te vertalen als het streven naar het opereren tussen het 

sociale fundament en het ecologisch plafond, de ‘veilige’ donutruimte (Figuur 2).  

 

 

 
1 De Stadsdonut voor Amsterdam – een instrument voor verandering; 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam-

groen/stadsdonut-amsterdam/?PagClsIdt=15523399#PagCls_15523399 
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Figuur 2 De donut: handelen binnen draagkracht van de aarde met aandacht voor sociale 

rechtvaardigheid. 

Het is geen verrassing dat het opereren binnen die veilige ruimte voor een 

welvarende Westerse samenleving een grote uitdaging is: de directe en indirecte 

consumptie van welvarende landen leidt tot intensieve grondstofextractie en 

emissies van o.a. broeikasgassen. Leidend in de analyse daarvan is het Stockholm 

Resilience Instituut, dat de ‘gebruiksruimte’ t.o.v. tal van milieuaspecten heeft 

vastgesteld, en daarmee ook heeft vastgesteld dat die gebruiksruimte voor een fors 

aantal aspecten ‘beyond the zone of uncertainty’ in zwaar weer verkeert2.  

 

 
2 Figuur: . Lokrantz/Azote based on Steffen et al. 2015.; informatie op 

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html 
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Figuur 3 Planetary boundaries opgesteld door het Stockholm Resilience Center. 

Alhoewel het dus een erkende uitdaging is om binnen de milieukundige planetaire 

grenzen te blijven, gaan de ambities van Amsterdam (en de donut-filosofie) verder: 

Amsterdam streeft ernaar die planetaire grenzen te eerbiedigen en tegelijk oog te 

hebben voor de leefbaarheid in de stad en de sociale impact van lokale consumptie 

elders. Het analyseren en monitoren van dat laatste aspect is het onderwerp van de 

hier gerapporteerde studie.  

1.2 Monitoren van de stadsdonut 

Om de uitdaging die Amsterdam aangaat te kunnen concretiseren is inzicht nodig in 

de wijze waarop het leven van Amsterdammers en hun consumptie invloed heeft op 

elk van de vier hoofdsegmenten van de Stadsdonut. Dat is niet enkel bedoeld voor 

het verkrijgen van een statisch beeld van de aard en grootte van de uitdaging om 

binnen de donut te opereren, maar ook om de mogelijke impact van voorgenomen 

initiatieven (ex-ante) te kunnen inschatten en gedurende de komende jaren de 

voortgang op elk van deze ‘segmenten’ te kunnen volgen en daarover 

verantwoording te kunnen afleggen. Overigens ontstaat daarmee ook de 

mogelijkheid om de inzet op projecten te kunnen prioriteren. 

 

Voor elk van de genoemde segmenten kunnen systemen worden opgezet ten 

behoeve van deze ex-ante en ex-post evaluatie.  
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Lokaal-sociaal segment 

Voor een analyse van de vraag “Wat betekent het voor Amsterdammers om tot 

bloei te komen?” zijn tal van lokaal te analyseren thema’s bijeengebracht zoals 

sociale rechtvaardigheid, inkomen, onderwijs, gezondheid, etc. Alhoewel geen van 

deze aspecten eenvoudig of eenduidig is, ligt de analyse op lokaal vlak. 

 

Lokaal-ecologisch segment  

Hetzelfde geldt (in een iets complexere omgeving en in iets mindere mate) voor de 

vraag hoe Amsterdammers binnen hun natuurlijk omgeving kunnen floreren. 

Alhoewel de relatie met bijvoorbeeld bescherming tegen erosie en stimulering van 

biodiversiteit niet alleen lokale maar vooral ook globale aspecten heeft en een 

uitdaging biedt voor het vaststellen van relevante indicatoren, onderliggende data 

en het vaststellen van de relatie tussen eigen handelen en uiteindelijk effect. 

 

Mondiaal-ecologisch segment 

Het respecteren van de ‘gezondheid van de hele planeet’ is de basis van de 

analyses van het Stockholm Resilience Center (zie boven) en is sterk ingebed in 

methodologie die is ontwikkeld in het kader van Life Cycle Assessment (LCA). De 

gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met TNO in 2019 een stevig begin 

gemaakt met deze analyse3 door voor een selecte groep producten (Voedsel, 

Textiel, Elektronica en huishoudelijke apparatuur, (materialen t.b.v. de Bouw en 

Weginfrastructuur) eerst vast te stellen hoe groot de goederenstromen zijn voor 

Amsterdamse consumptie en vervolgens daar m.b.v. LCA-aanpak de milieu-impact 

van vast te stellen.4 Deze aanpak heeft er vervolgens toe geleid dat LCA als 

methodiek is verankerd binnen de gemeente Amsterdam en de basis is van de 

donut-monitoring. 

Overigens is de vaststelling van de goederenstromen in genoemde activiteit tot 

stand gekomen door een extrapolatie van Nederlandse import naar Amsterdam 

(gebaseerd op bevolkingsaantal aangevuld met ‘tijdelijke bewoners’). Behalve voor 

bouwmaterialen, daarvoor is gebruik gemaakt van de actuele bouwvolumes die 

vervolgens vertaald zijn naar de daarvoor benodigde materialen.5  

Voor een vervolganalyse is Amsterdam een samenwerking aangegaan met CBS 

om meer in detail te weten welke goederenstromen er richting Amsterdam gaan (zie 

paragraaf 1.4).  

 

Mondiaal-sociaal segment 

Het kunnen vaststellen van wat het voor Amsterdammers betekent om het welzijn 

van mensen wereldwijd te respecteren is tot nu toe minder ontwikkeld en vormt het 

onderwerp van deze verkenning. We introduceren een aantal problemen in de 

volgende paragraaf, waarna we in hoofdstuk 2 uitgebreider ingaan op de aanpak 

die in deze studie verder ontwikkeld wordt. 

 
3 DE CO2 IMPACT VAN AMSTERDAMSE CONSUMPTIE - Een uitgangsberekening, Ton Bastein, 

Vera Rovers, Sara Wieclawska, 2019 
4 Deze gegevens vormen de basis voor de Amsterdam Circulair Monitor uit 2020; de redactie van 

dit document was in handen van Gemeente Amsterdam i.s.m. TNO en TUDelft 
5 TNO heeft daarvoor een database ontwikkeld die bekend staat onder BoB: Bouwmaterialen in 

Beeld. 
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1.3 De sociale impact van Amsterdamse import 

In de eerste presentatie van Stadsdonut wordt de sociale impact van Amsterdamse 

import nog niet op kwantitatieve wijze inzichtelijk gemaakt. De sociale componenten 

van het welzijn wereldwijd wordt gekoppeld aan een aantal Sustainable 

Development Goals (SDG), en enkele onderliggende sub-doelstellingen zoals te 

zien is in Figuur 4. 

 

Alhoewel de SDGs een wereldwijde erkenning en beleidsrelevantie hebben, blinken 

ze niet uit door het geven van concrete doelstellingen, laat staan dat SDGs directe 

aanleiding geven tot een set indicatoren met bijbehorende datasets. Inzet van 

SDGs vereist daarom altijd een volgende stap waarbij dergelijke facetten wel 

worden uitgewerkt. Het ontbreken van een concreet kader vereist dus in ieder geval 

dat lokaal een set indicatoren wordt gekozen die als relevant wordt beschouwd voor 

lokale ambities in het licht van deze SDGs. En die het mogelijk maakt beleid op te 

voeren en beleid te toetsen. 

 

Daarnaast geeft de representatie van deze sociale impactmonitor nog een 

probleem weer: bij afwezigheid van concrete indicatoren en wegingsfactoren is 

rapportage van sociale impact een verzameling tamelijk willekeurige (alhoewel triest 

stemmende) anekdotes, waarvan de relevantie voor de Amsterdamse context 

onbekend is. In sommige gevallen (zoals rond kobaltmijnbouw) zal eenieder die 

gebruik maakt van lithium-kobalt-batterijen in zekere zin op één of andere wijze bij 

waardeketens betrokken zijn waar dergelijke mijnbouwpraktijken een rol spelen. In 

andere gevallen is de vraag in hoeverre Amsterdamse import betrokken is bij de 

genoemde cases.  

 

Dat betekent dat voor een analyse van wereldwijde sociale impact het zaak is om 

inzicht te hebben in de herkomst van de goederen èn van de componenten en 

grondstoffen waaruit die goederen zijn opgebouwd. En vervolgens te analyseren in 

hoeverre de import van goederen in Amsterdam meer of minder gebruik maakt van 

import waarin kwetsbare landen een rol spelen. Op die manier kan een 

genuanceerd en gewogen beeld ontstaan van de rol van Amsterdam in globale 

context en kan een specifiek handelingsperspectief ontstaan.  

De ketenaanpak die deels nodig is voor deze analyse speelt in principe bij het 

verrichten van LCAs ook een rol, maar de achterliggende databases voor dergelijke 

analyses gaan vooral in op proces-eigenschappen en niet zozeer op specifieke 

gegevens rond landen van oorsprong.  



 

TNO PUBLIEK 

TNO rapport | TNO 2022 R10710 

 

 

 

TNO-rapport | TNO2022xxxx | 0.1 

 11 / 57  

 

 
  

Figuur 4 Sociale impact wereldwijd volgens de Stadsdonut. 
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1.4 De Amsterdamse import: CBS-gegevens 

In een eerdere analyse voor de gemeente Amsterdam heeft TNO voor een beperkt 

aantal producten inschattingen gemaakt van het aandeel van de Amsterdamse 

consumptie in de Nederlandse consumptie. Om van deze beperkte en ad-hoc set 

informatie te komen tot een op continuïteit gerichte informatie over een bredere set 

materiaalstromen heeft de gemeente Amsterdam een samenwerking opgezet met 

CBS. In die samenwerking wordt een veel regionaler inzicht verkregen in de 

materiaalstromen op regionaal niveau. Zonder hier op de achterliggende methodiek 

in te gaan, kunnen we verwijzen naar de gegevens opgenomen in de Bijlage. 

Daarin wordt aangegeven voor elk van de 25 gekozen productgroepen, waaruit 

deze bestaat, hoeveel van deze productgroep in Amsterdam geïmporteerd wordt, 

en wat de hoofdbestanddelen zijn van deze (brede) productgroepen.  

 

Een overzicht van die 25 productgroepen en van de door CBS ingeschatte 

volumina wordt gegeven in Figuur 5. Niet verrassend is dat (fossiele) brandstoffen 

en bouwmaterialen deze ranglijst aanvoeren. Uit eerdere analyses bleek echter al 

dat de milieu-impact van dergelijke productgroepen aanzienlijk lager kan zijn dan 

van productgroepen die in lagere aantallen de gemeentegrens passeren. 

 

 

Figuur 5 Volumestromen Amsterdamse consumptie voor 25 productgroepen. 
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 Op zoek naar indicatoren voor een sociale 
impactmonitor 

2.1 Van stadsdonut naar sociale impact- indicatoren 

Het uitgangspunt van alle elementen van de stadsdonut (en dus de monitor of het 

uiteindelijke dashboard) zijn de dimensies die door die donut zelf worden 

aangereikt. Dat betekent dat ook het monitoren van de sociale impact elders van de 

in paragraaf 1.4 genoemde 25 productgroepen gerelateerd zal moeten worden aan 

die donut-dimensies en bijpassende indicatoren. 

 

De stadsdonut-dimensies (en bijbehorende datasets) zijn gegeven in Tabel 1. 

Daarin wordt ook de overeenstemming met de SDGs aangegeven, die in de huidige 

stadsmonitor zo’n belangrijke rol spelen (vergelijk Figuur 2). Ook aan die SDGs zijn 

indicatoren verbonden6. 

Voor elk van de in deze tabel gegeven indicatoren zijn datasets beschikbaar (ze 

zullen nader worden benoemd in de paragrafen hierna) die zo mogelijk een dekking 

hebben voor elk land (en in sommige gevallen ook op sectorniveau). Met de aan 

deze donut-dimensies en SDGs gekoppelde indicatoren is het dus mogelijk een 

beeld te krijgen van de prestatie van (producerende) landen op elk van de relevante 

dimensies. Het gaat in deze studie over de sociale impact van lokale productie: met 

dat in het achterhoofd hebben wij in deze verkenning de nadruk gelegd op die 

donut-dimensies en die SDGs die nauw verbonden zijn met lokale 

werkomstandigheden. In de voorbeelden die in de recente Stadsdonut-monitor 

worden gegeven zien we dat ook terugkomen: de aangehaalde SDGs en 

kenmerkende voorbeelden zijn verbonden met de volgende aspecten: 

- Onveilige werkomstandigheden 

- Kinderarbeid (en beperkt onderwijs) 

- Gedwongen arbeid 

- Beperkte vakbondsvrijheid 

 

Naast deze indicatoren zijn verschillende elementen uit de World Governance Index 

(WGI) ook relevant voor het analyseren van de sociale impact in relatie tot 

werkomstandigheden. Te denken valt dan vooral aan: 

- Voice and Accountability: Reflects perceptions of the extent to which a 

country's citizens are able to participate in selecting their government, as 

well as freedom of expression, freedom of association, and a free media. 

- Regulatory Quality: Reflects perceptions of the ability of the government to 

formulate and implement sound policies and regulations that permit and 

promote private sector development. 

- Rule of Law: Reflects perceptions of the extent to which agents have 

confidence in and abide by the rules of society, and in particular the quality 

of contract enforcement, property rights, the police, and the courts, as well 

as the likelihood of crime and violence. 

- Control of Corruption: Reflects perceptions of the extent to which public 

power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of 

corruption, as well as "capture" of the state by elites and private interests. 

 

 
6 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
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Door in een latere fase (zie het volgende hoofdstuk) daar het relatieve belang van 

dergelijke landen in de handelsstromen voor op Amsterdam gerichte 

productstromen aan te verbinden kan een algemeen, maar ook genuanceerd en 

gewogen beeld ontstaan van de sociale impact van Amsterdamse import.  

Tabel 1  Donut-dimensies en gerelateerde SDGs. De gekleurde indicatoren hebben een directe 

relatie met productie in het ‘bronland’. 

Dimensie Gerelateerde SDG SDG en donut Indicatoren 

Food 2. Geen honger / Zero hunger Population undernourished 

Health 
3. Goede gezondheid en welzijn / Good health and 

well-being 

Population living in countries with under-five 

mortality rate exceeding 25 per 1,000 live births 

Population living in countries with life expectancy at 

birth of less than 70 years 

Education 

  
4. Kwaliteitsonderwijs / Quality education 

4.6.2. Adult population (aged 15+) who are illiterate 

4.1.4 Children aged 12-15 out of school 

Income & 

Work 

1. Geen armoede / No poverty 
Population living on less than the international 

poverty line of $1.90 a day 

8. Waardig werk en economische groei / Decent 

work and economic growth 

Proportion of young people (aged 15-24) seeking 

but not able to find work 

  
8.7.1 proportion and number of children aged 5–17 

years engaged in child labour, by sex and age 

  
8.8.1 frequency rates of fatal and non-fatal 

occupational injuries, by sex and migrant status 

  

8.8.2 Level of national compliance with labour right 

(freedom of association and collective bargaining) 

based on International Labour Organization (ILO) 

textual sources and national legislation 

Peace & 

Justice 

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten / 

Peace, justice and strong institutions 

Population living in countries scoring 50 or less out 

of 100 in the Corruption Perceptions Index 

Population living in countries with a homicide rate of 

10 or more per 10,000 

Political 

Voice 

16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten / 

Peace, justice and strong institutions 

Population living in countries scoring 0.5 or less out 

of 1.0 in the Voice and Accountability Index 

Social 

Equity 

8. Waardig werk en economische groei / Decent 

work and economic growth 

Population living in countries with a Palma ratio of 2 

or more (the ratio of the income share of the top 

10% of people to that of the bottom 40%) 

Gender 

Equality 

  

5. Gendergelijkheid / Gender equality 

Representation gap between women and men in 

national parliaments 

Worldwide earnings gap between women and men 

Housing 
11. Duurzame steden en gemeenschappen / 

Sustainable cities and communities 

Proportion of global urban population living in slum 

housing in developing countries 

Networks 

 
Population stating that they are without someone to 

count on for help in times of trouble 

9. Industrie, innovatie en infrastructuur / Industry, 

innovation and infrastructure 

Population without access to the Internet 

Energy 
7. Betaalbare en duurzame energie / Affordable and 

clean energy 

Population lacking access to electricity 

Population lacking access to clean cooking facilities 

Water & 

Sanitation 

6. Schoon water en sanitair / Clean water and 

sanitation 

Population without access to improved drinking 

water 

Population without access to improved sanitation 
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2.2 Stadsdonut- en SDG-indicatoren toegepast 

Nu er een set indicatoren gekozen is die relevant is voor een inschatting van de 

sociale impact in producerende landen, kunnen we de prestaties van mogelijke 

bronlanden voor elk van die indicatoren bepalen. We zullen hier die indicatoren 

behandelen die geel gekleurd zijn in Tabel 1, en op basis daarvan de voor- en 

nadelen van deze aanpak via ‘losse indicatoren’ bespreken. 

2.2.1 Inkomen en werk – Armoede (inkomen maximaal $1,90 per dag) 

De Worldbank publiceert gegevens over armoede en inkomen. Een grens van 

extreme armoede wordt getrokken op inkomen van $1,90 per dag. 

 

 

Figuur 6 Percentage inkomen van maximaal $1,90 per dag (bron: Wereldbank). 

Figuur 6 laat het percentage van de bevolking zien dat minder dan $1,90 per dag 

verdient. Bij 12 landen is het inkomen van minstens 50% van de bevolking lager 

dan deze $1,90 per dag. Hieronder tal van landen uit sub-Sahara Afrika (Congo, 

Burundi, Somalia, Centraal Afrikaanse Republiek, Mozambique, Malawi, Rwanda, 

Togo, Mali, Benin en Tanzania) aangevuld met Turkmenistan. 

Daarnaast zijn er 124 landen waar dit percentage lager dan $1,00 is (inclusief de 

landen waar dit inkomen in het geheel niet voorkomt, zoals de landen in de EU).  

 

Alhoewel het inkomensvraagstuk niet per se direct en zeker niet op eenduidige 

wijze verband houdt met de sociale impact van onze import, zal het zeker voor 

dieper inzicht en voor de publieke communicatie een thema zijn dat aangestipt zal 

worden.  

2.2.2 Inkomen en werk – kinderarbeid 

Eén van de meest beladen thema’s als het gaat over de ‘due diligence’ van onze 

import, is de mate waarin kinderarbeid ingezet is in de productieketen. 
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Er zijn verschillende databases die de inzet van kinderarbeid monitoren:  

- ILOStat levert de data voor het monitoren van SDG indicator 8.7.1: 

Proportion of children engaged in economic activity (%). Deze data 

verdelen kinderarbeid in verschillende leeftijdscategorieën, te weten: 5-17 

jaar, 5-11 jaar, 12-14 jaar en 15-17 jaar.  

- Het Bureau of International Labor Affairs (ILAB) (onderdeel van het 

Amerikaanse Ministerie van Arbeid) produceert een lijst van goederen (per 

land) waarvan vermoed wordt dat kinderarbeid of dwangarbeid is ingezet. 

Deze gegevens geven dus ook inzicht in de sector waarin kinderarbeid 

vermoed wordt. 

 

Op basis van ILOStat-gegevens ontstaat het beeld van Figuur 7. Kinderarbeid in de 

leeftijdscategorie van 5-11 jaar blijkt in veel landen aanzienlijk vaak voor te komen.  

Het wereldgemiddelde (in acht genomen dat een aantal landen niet in de 

rapportage voorkomt) ligt op 10,9%. De landen waar (in deze leeftijdscategorie) de 

meeste kinderarbeid voorkomt zijn: 
- in Afrika: Ethiopia, Nigeria, Togo, Zimbabwe, Kameroen, Burkina Faso, 

Madagascar, Niger, Malawi, Sierra Leone 
- in Azië: Laos, Kirgizië 
- in Oceanië: Tonga (het hoogst scorend met 54%) 

 

Uitgezet naar continentale regio’s ontstaat een iets overzichtelijker beeld (Figuur 8). 

Figuur 7 Aandeel kinderarbeid (leeftijd 5-11 jaar) (rode streep: plek van het wereldgemiddelde) (bron:ILOStat). 
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Figuur 8 Aandeel kinderarbeid 5-11 jaar (%) ingedeeld naar regio’s (bron:ILOStat). 

Uit deze figuur blijkt ook weer dat kinderarbeid een wijdverbreid fenomeen is in 

Afrika, De Cariben, en West- en Zuid-Azië. Opmerkelijk genoeg scoort ook Oost-

Europa zeer slecht in dit overzicht, met een aandeel kinderarbeid in deze 

leeftijdscategorie van 8%. Alleen Noord- en West-Europa en Noord-Amerika lijken 

gevrijwaard van kinderarbeid. 

 

Het ILAB van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid heeft een iets andere 

aanvliegroute. De ‘bijsluiter’ van de door het ILAB gepubliceerde List of Goods is 

als volgt: “ILAB maintains the List primarily to raise public awareness about forced 

labor and child labor around the world and to promote efforts to combat them; it is 

not intended to be punitive, but rather to serve as a catalyst for more strategic and 

focused coordination and collaboration among those working to address these 

problems. 

Publication of the List has resulted in new opportunities for ILAB to engage with 

foreign governments to combat forced labor and child labor. It is also a valuable 

resource for researchers, advocacy organizations and companies wishing to carry 

out risk assessments and engage in due diligence on labor rights in their supply 

chains.” 

De resultaten van deze ILAB-lijst staan in Figuur 9. Hierin staat het aantal goederen 

weergegeven per land waar vermoed wordt dat bij de productie kinderarbeid is 

ingezet. 

 



 

TNO PUBLIEK 

TNO rapport | TNO 2022 R10710 

 

 

TNO-rapport 

 

 

TNO-rapport | TNO2022xxxx | 0.1 

                     18 / 57 

  

 

 

Figuur 9 Aantal goederen waarbij kinderarbeid is ingezet (bron: ILAB). 

Alhoewel dit natuurlijk een telling is die is gebaseerd op productgroepen en niet op 

basis van de ILOStat-gegevens, is er een aantal opmerkelijke verschillen te zien: 
- Terwijl India (in de leeftijd 5-11 jaar) in de database van ILOStat slechts 

0,1% kinderarbeid rapporteert, rapporteert ILAB dat India kinderarbeid inzet 
bij meer goederen dan andere gerapporteerde landen; 
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- Daar waar de meeste kinderarbeid (procentueel) werd waargenomen bij 
Afrikaanse landen, ziet ILAB dat kinderarbeid wijd verbreid is in enkele 
Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. Nogmaals: dit betreft het aantal 
goederensoorten en niet het aandeel kinderarbeid. 

 

De meeste genoemde goederen waarbij kinderarbeid betrokken is zijn: 
- Goud (22 x) 
- Rietsuiker (18 x) 
- Bakstenen (18 x) 
- Koffie (17 x) 
- Tabak (17 x) 
- Katoen (15 x) 
- Rundvee (12 x) 
- Vis (11 x) 
- Rijst (9 x) 

 

Voedsel-gerelateerde goederen (uit landbouw en veeteelt) zijn de grootste 

categorie (172 vermeldingen). Daarna volgen onder andere metalen en 

(bouw)mineralen (77 vermeldingen) en kleding-gerelateerde goederen (49 

vermeldingen). Deze lijst kan een belangrijk uitgangspunt zijn bij het bepalen van 

de mate van kinderarbeid in de productieketen en dus de import van specifieke 

goederen. 

2.2.3 Inkomen en werk – onveilige werkomstandigheden 

De mate van arbeids-gerelateerde ongelukken (fataal en niet-fataal) zijn een goede 

indicator voor de arbeidsomstandigheden in de wereld. Daarom is dit gegeven van 

belang voor SDG8, en zou het ook een rol moeten spelen in de stadsdonut op het 

gebied ‘Inkomen en werk’.  

Gegevens op dit terrein komen ook weer van ILOStat. ILOStat geeft daarbij 

gegevens over (onder andere) hoe deze data voor verschillende landen eruit zien, 

maar ook uit welke sector de data aanwezig zijn (zoals A. Agriculture; forestry and 

fishing, B. Mining and quarrying, C. Manufacturing) in de vorm van “ Fatal 

occupational injuries per 100.000 workers by economic activity”. Dit maakt een 

gedetailleerde analyse mogelijk over het risico dat importerende landen lopen bij 

import van goederen uit een bepaald land. De rapportage is duidelijk wel 

onvolledig: voor de meeste landen is slechts voor enkele van de afgelopen 10 jaar 

een waarde beschikbaar. Bovendien komt dat uit veel verschillende (lokale) 

bronnen zodat de vergelijkbaarheid niet gegarandeerd is. 

 

De database biedt dus ook de gelegenheid om per land en per sector te kijken, een 

datakwaliteit die we eigenlijk voor alle indicatoren zouden willen bereiken. Via een 

specifieke combinatie van land en sector kunnen we in een latere analyse preciezer 

de mate van gevaarlijke werkomstandigheden aangeven. Voor enkele 

kenmerkende landen zullen we hier de afhankelijkheid van de sector laten zien. We 

vergelijken dan Nederland, Roemenië (slechtste presterende EU-land) en Colombia 

(met 18 dodelijke ongelukken gemiddeld over alle sectoren heen één van de 

gevaarlijkste werkplekken). 
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Figuur 10 Fatale arbeidsongelukken per sector (bron: ILOStat). 

2.2.4 Inkomen en werk – vakbondsrechten 

De kwaliteit van werk wordt sterk beïnvloed door de mate waarin werknemers de 

vrijheid hebben zich te verenigen in vakbonden die voor hun rechten opkomen. De 

mate waarin die vrijheid bestaat wordt gerepresenteerd door SDG indicator 8.8.2: 

Level of national compliance with labour rights (freedom of association and 

collective bargaining). Deze indicator is gebaseerd op data van ILOstat en analyse 

van nationale wetgeving.  De indicator varieert van 0 (een hoge mate van vrijheid 

van vereniging en collectieve arbeidsovereenkomsten) tot 10 (een zeer lage mate 

waarin dat plaatsvindt). 

In Figuur 11 wordt de waarde van deze indicator gegeven met ‘markers’ voor 

Nederland, Roemenië (slechtst presterende EU-land en het wereldgemiddelde. 

 

De tien slechtst presterende landen op dit vlak zijn Belarus, Cuba, Djibouti, Egypte, 

Equatoriaal-Guinea, Irak, Libië, Syrië, de verzamelde Arabische staten en 

Bangladesh. 
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Figuur 11 Mate van vrijheid van vakbondsvorming (bron:ILOStat). 
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2.2.5 Vrede en gerechtigheid – mate van corruptie 

De Corruptions Perception Index (CPI) wordt door Transparency International 

jaarlijks gepubliceerd.7 Het is een indicator die is samengesteld op basis van tal van 

onderliggende metingen van corruptie wereldwijd. Het geeft zowel een rangorde 

weer, als een CPI die een goede vergelijking tussen landen mogelijk maakt. 

De grens die gesuggereerd wordt in het kader van de (stads)donut is 50. 121 

landen scoren slechter dan een CPI van 50, terwijl 59 landen beter scoren. 

Opmerkelijk is dat net boven die grens EU-landen zitten als Griekenland (50), Italië 

(53), Tsjechië (54) en Polen (56). EU-landen Roemenië en Bulgarije scoren met 44 

onder de drempelwaarde. 

 

 

Figuur 12 Corruptie-index (CPI) (bron: Transparency International). 

De landen die als meest corrupt worden gezien zijn: Venezuela, Yemen, Syrië, 

Somalië en Zuid-Soedan. 

2.2.6 Politieke vrijheid – inspraak en verantwoording 

Politieke vrijheid kan worden weergegeven door de Voice and Accountability Index 

die wordt gepubliceerd door de Worldbank. Deze organisatie omschrijft deze index 

als : “Perceptions of the extent to which a country's citizens are able to participate in 

selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of 

association, and a free media.” Overigens maakt deze index deel uit van de 

indicatoren die gezamenlijk de World Governance Index (WGI) bepalen. 

Zoals alle indicatoren uit de WGI loopt deze indicator van -2,5 (slechtst presterend) 

tot + 2,5 (best presterend). De in Tabel 1 aangegeven drempel van 0,5 op een 

schaal tot 1 is met deze brongegevens te vertalen als een drempelwaarde van 0. 

Oftewel: landen die lager scoren dan 0 worden gezien als landen met een 

onvoldoende mate waarin burgers politieke vrijheden hebben. 

 

 
7 https://www.transparency.org/en/cpi 
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Figuur 13 Voice and Accountability Index (bron: Worldbank). 

Onder de slechtst presterende landen staan landen die ook op andere indicatoren 

als slecht scoorden (Zuid-Soedan, Somalië, Yemen) maar nu worden ook landen 

als China en Saudi-Arabië beschouwd als landen waarin het met de politieke 

vrijheden slecht is gesteld.  

2.2.7 Gender-gelijkheid - inkomensverschillen 

Gegevens over gender-gelijkheid zijn minder breed uitgewerkt: zowel de Worldbank 

(met de CPIA gender equality rating tussen 1 (laag) en 6 (hoog)) als de ILO 

(inkomensverschillen tussen man en vrouw) presenteren datasets die een 

onvolledige dekking hebben of slechts op het niveau van regio’s gegevens 

verstrekken. De Worldbank omschrijft CPIA gender equality rating als : “Gender 

equality assesses the extent to which the country has installed institutions and 

programs to enforce laws and policies that promote equal access for men and 

women in education, health, the economy, and protection under law.” 

 

Deze CPIA geeft Kirgizië, Rwanda en Oezbekistan de hoogste waarderingen (4,5) 

en (niet verrassend) Afghanistan, Zuid-Soedan en Yemen de laagste scores (1,5).  

Alhoewel de dekking matig is, kunnen de analyses per regio/continent in principe 

gebruikt worden om een waarde te genereren voor elk land. Klaarblijkelijk is deze 

parameter voor Europa (en Europese landen) niet vastgesteld. 
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Figuur 14 Gendergelijkheid (CPIA; bron: Worldbank). 

Een andere bron voor een analyse van gendergelijkheid is de verhouding in de 

beloning tussen mannen en vrouwen, gebaseerd op data van ILOStat. 
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Figuur 15 Verhouding salarissen man/vrouw (bron:ILOStat). 

De dekking van deze indicator is mager: er worden data van slechts net over de 60 

landen gerapporteerd. Daarvan is de verhouding het scheefst in Korea. Daarnaast 

is er een aantal landen, waaronder opmerkelijk veel Latijns-Amerikaanse landen) 

waar de gerapporteerde inkomens van vrouwen hoger zijn dan van mannen. 

2.2.8 Concluderend: wat leren we van deze sociale indicatoren? 

Elk van deze individuele indicatoren kan in een latere fase worden ingezet om een 

algemeen maar gewogen beeld te geven van de sociale impactaspecten van 

Amsterdamse import.  
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Het is daarbij niet noodzakelijk deze indicatoren te aggregeren. Het kan juist de 

kracht zijn deze relevante dimensies separaat te tonen. 

 

De aanpak die in het vorige hoofdstuk werd gesuggereerd ging uit van een 

combinatie van de prestatie van bronlanden en de mate van import uit die landen. 

We zullen later zien op welk detailniveau die import kan worden geanalyseerd, op 

het niveau van een individueel product of van een complete goederengroep.  

Wat voor elk van deze indicatoren opgesteld zal moeten worden is de grenswaarde 

die gehanteerd kan worden om de mate van risico of ongewenst gedrag aan te 

geven. Werken met de Social Hotspot Database (zie volgende paragraaf) 

suggereert dergelijke grenzen (SHDB werkt met inschattingen variërend van ‘no 

risk’ tot ‘very high risk’), maar bij de in deze paragraaf gepresenteerde ‘losse’ 

indicatoren zal in elk separaat geval een relevante grenswaarde moeten worden 

aangegeven. Dat kan bijvoorbeeld zijn: de prestatie van het minst goed presterende 

EU-land (ook al omdat import uit de EU zonder barrières plaatsvindt, en dus weinig 

handelingsperspectief oplevert). 

 

Een ander gebruik van deze landen-analyses is om van matig presterende landen 

de belangrijkste exportproducten op een rij te zetten en het relatieve belang van dat 

product in de totale import van Amsterdam te rapporteren. We zullen een aantal 

voorbeelden van die aanpak laten zien in het volgende hoofdstuk. 

2.3 Social LCA en de Social Hotspot Database 

De beschouwing van relevante individuele indicatoren in voorgaande paragrafen 

laat zien dat een detailbeeld gegenereerd kan worden op landenniveau op tal van 

dimensies die relevant is voor een inschatting van de ‘Amsterdamse sociale impact 

elders’. Complexer wordt het als we een weging willen aanbrengen tussen alle 

indicatoren, drempelwaardes willen introduceren voor elk van de gekozen 

indicatoren (wat levert een risico op, en wat in mindere mate?) en een meer 

geaggregeerd beeld willen krijgen van de sociale impact. De aanpak via de Social 

Hotspot Database gebruikmakend van de social LCA (sLCA) methodiek kan daar 

behulpzaam zijn. Deze methodiek wordt in deze paragraaf geïntroduceerd. 

 

In de door Elkington voorgestelde benadering van duurzaamheid (Elkington, 1998) 

stelt hij voor dat bij "Accounting for the Triple Bottom Line" bedrijven zowel de 

milieukundige als de sociale en economische dimensies van duurzaamheid mee 

moeten nemen bij hun beslissingen. De milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) 

was het instrument om dit voor de milieudimensie te doen, life cycle costing (LCC) 

werd gebruikt voor de economische dimensie van de levenscyclus van een product. 

Voor de sociale dimensie ontbrak op dat moment een op de levenscyclus van een 

productgerichte tool. In 2009 kwamen de ‘Guidelines for Social Life Cycle 

Assessment of Products’ (UNEP Setac Life Cycle Initiative, 2009) uit, waarin 

sociale effecten voor verschillende stakeholdergroepen centraal stonden. Denk 

hierbij aan Arbeiders, Lokale gemeenschappen en Consumenten (zie Figuur 16). 

Voor de Arbeiders zijn werkomstandigheden bijvoorbeeld van belang, voor Lokale 

gemeenschappen cultureel erfgoed. De levenscyclusanalyse van de sociale 

dimensie wordt social LCA (S-LCA) genoemd. 
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Figuur 16 Stakeholdergroepen betrokken bij de dienstverlening door bedrijven en bij de 

fabricage en het gebruik van producten (UNEP Setac Life Cycle Initiative, 2009). 

Vanuit deze richtlijnen voor S-LCA is de Social Hotspot Database SHDB (Benoît 

Norris & Norris, 2015) opgezet: een database waarin per sector en per land de 

waarden van verschillende sociale indicatoren zijn opgenomen. Het systeem achter 

de SHDB is gebaseerd op drie componenten:  

1. Een globaal input-outputmodel (Global Trade Analysis Project GTAP); 
2. Een model met arbeidsuren; 
3. Gegevens uit internationale databases over sociale risico’s 

 

Per land en sector wordt bekeken wat het risiconiveau is van een bepaalde 

indicator. Dat risico wordt ingedeeld op een schaal met vier klassen van laag tot 

zeer hoog risico. Vervolgens wordt voor die sector bepaald hoeveel werkuren er per 

sector voor de creatie van een US dollar nodig zijn. Meer werkuren per USD 

betekent evenredig meer blootstelling aan een bepaald risico(niveau). Deze 

koppeling met werkuren wordt in alle S-LCA-methoden gebruikt (Benoît Norris & 

Norris, 2015). De complexiteit van internationale ‘supply chains’ (oftewel, het feit dat 

voor de productie in één sector de input nodig is geweest van tal van andere 

sectoren in binnen- en buitenland) gebeurt met het GTAP input-outputmodel. 

 

De indicatoren zijn gegroepeerd naar de vijf hoofdcategorieën van sociale impacts: 
1. Labor Rights and Decent Work (Arbeidsrechten en Fatsoenlijk werk); 
2. Health and Safety (Gezondheid en Veiligheid); 
3. Human Rights (Mensenrechten); 
4. Local Community (Lokale Gemeenschap); 
5. Governance (Bestuur). 

 

Onder deze hoofdcategorieën zijn meerdere categorieën opgenomen zoals te zien 

is in Figuur 17. De gegevens over de indicatoren komen uit bronnen als de 

International Labor Organization, Wereldbank, CIA, US Department of State, de 

WHO, de OECD, de FAO et cetera. Gegevens zijn ook verzameld bij non-

gouvernementele organisaties en vakbonden.  

 



 

TNO PUBLIEK 

TNO rapport | TNO 2022 R10710 

 

 

TNO-rapport 

 

 

TNO-rapport | TNO2022xxxx | 0.1 

                     28 / 57 

  

 

 

Figuur 17 Onderverdeling van de vijf hoofdcategorieën van de SHDB in categorieën (Benoît 

Norris & Norris, 2015). 

In totaal zijn meer dan tweehonderd verschillende indicatoren voor sociale risico’s 

opgenomen in de SHDB. De indicatoren zijn beschikbaar voor 106 landen en 57 

sectoren. De SHDB is beschikbaar voor LCA software zoals SimaPro en OpenLCA. 

Met behulp van SimaPro zijn voor deze studie de sociale effecten doorgerekend 

van drie (voorbeeld)producten: aluminium profielen, bananen en schoenen. De 

resultaten van deze analyse zijn te vinden in hoofdstuk 3.  

 

Uit het overzicht van de SHDB-indicatoren blijkt dat de keuze voor sociale 

categorieën en thema’s sterk overeenkomt met de indicatoren die eerder zijn 

besproken in dit hoofdstuk. De ‘sociale categorieën’ Labor rights and decent work, 

Health and Safety, Governance (met onderliggende thema’s) zijn zelfs vrijwel 

identiek; de categorie Community Infrastructure was in eerdere paragrafen niet 

meegenomen, met als voornaamste argument dat de onderliggende thema’s 

minder te maken lijken te hebben met de sociale aspecten van de productie zelf. 

 

Op het niveau van een sociale hoofdcategorie, zoals ‘Labor rights and decent work’, 

zijn elf indicatoren opgenomen in de methode en deze dragen zo in potentie bij aan 

een score van een sector-land combinatie voor deze hoofdcategorie. Zoals eerder 

opgemerkt is de totale set van SHDB-indicatoren veel groter, namelijk 155, maar 

deze zijn in de uiteindelijke methode van scoren (in medium risk hours) niet 

opgenomen. Een nadere uitleg over de berekening van deze medium risk hours per 

USD waardecreatie in een sector is beschreven in het kader ‘De berekening van de 

sociale impact in de SHDB’. 
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De berekening van de sociale impact in de SHDB (Benoît Norris & Norris, 2015; 

Norris, Bennema, & Norris, 2019) 

 

Per land en per sector is allereerst bepaald hoeveel uren een arbeider gemiddeld 

moet werken om één USD waarde te genereren. Daarnaast wordt per land-

sectorcombinatie vastgesteld welke sociale risico’s er zijn en hoe groot deze zijn op 

een schaal van geen risico tot zeer hoog risico. Ook wordt bepaald welke andere 

land-sectorcombinaties toeleveren aan de onderzochte land-sectorcombinatie. Dit 

is dan de inhoud van de feitelijke database. 

 

De volgende stap is het toepassen van de SHDB-methode op de gegevens uit de 

database. Per risicoklasse wordt, op basis van verdelingen en expert judgement, 

aangegeven hoe hoog dit risico is ten opzichte van een gemiddeld risico: 

- zeer hoog: factor 10 

- hoog:   factor 5 

- gemiddeld: factor 1 

- laag:   factor 0,1 

- geen:   factor 0 

 

Hierdoor kunnen alle risico’s in zogenaamde ‘medium risk hours’ (mrh) worden 

uitgedrukt. Wanneer de arbeidsproductiviteit relatief  laag is, bijv. twintig uur per 

dollar, dan betekent dat dat een arbeider om één USD waarde op te leveren relatief 

lang aan de daar heersende risico’s wordt blootgesteld. Risico is dus de 

risicoklasse maal het aantal uren per USD. Om rekening te houden met het feit dat 

het aantal indicatoren per categorie kan verschillen wordt op de factoren nog een 

correctie toegepast, zodat elke categorie in principe even zwaar telt.  

 

Vervolgens worden de indicatoren, achttien in totaal, vertaald naar 

schadecategorieën, denk aan Labor Rights & Decent work en Human Rights, door 

de risicowaarden (uitgedrukt in mrh) van de voor een categorie relevante 

indicatoren te sommeren. Het aantal indicatoren per categorie verschilt:  

Labor Rights & Decent Work 11 

Health & Safety      2 

Human Rights       5 

Governance        2 

Community Infrastructure   5 

 

In totaal zijn er vijfentwintig indicatoren. Bij de sommering is er rekening mee 

gehouden dat er voor te lage lonen twee indicatoren zijn, deze tellen ieder voor de 

helft mee. 

 

In de stap om tot de enkelvoudige score te komen worden de scores van de vijf 

categorieën bij elkaar opgeteld. Voor de SHDB 2019-methode zoals die in SimaPro, 

de LCA-software, is geïmplementeerd is de enkelvoudige score dimensieloos, in 

feite zijn het gewogen medium risk hours. In het rapport zal hiervoor de term ‘mrh’ 

worden gebruikt alsook enkelvoudige score.  

 

De SHDB gebruikt internationale en nationale bronnen om tot de waarde van een 

indicator te komen. Een nadeel van deze SHDB is dat niet per indicator 

gedocumenteerd is waar deze vandaan komt of welke bewerking er op toe is 

gepast. Wat dat betreft is er bij de SHDB ruimte voor verbetering.  
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Een potentieel voordeel van de SHDB is wel dat voor een sector in een bepaald 

land niet alleen de sociale risico’s in die sector en dat land zijn bepaald, maar dat 

ook de toeleverende sectoren (uit dus mogelijk andere landen) zijn meegenomen. 

Deze koppeling is aanwezig omdat gebruikt wordt gemaakt van de input-output 

database van GTAP (zie eerder in deze paragraaf). Daarbij dient altijd wel 

voorzichtig geopereerd te worden: kenmerk van wereldwijde I/O-databases is dat 

op globaal niveau voor een sluitend systeem wordt gezorgd, maar dat details 

minder accuraat zijn. Verder is natuurlijk het aantal producten in slechts enkele 

sectoren opgedeeld. Daarom moeten uitkomsten uit analyses met SHDB en sLCA 

kritisch worden bekeken. 
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 Wat is de sociale impact van Amsterdamse import? 

3.1 Aanpak via case-studies 

Het uitgangspunt van deze verkenning is dat de sociale impact van producten wordt 

bepaald door de omstandigheden in de productielanden. Dit uitgangspunt brengt 

gelijk al de volgende complicaties met zich mee:  

1) de importgegevens voor Amsterdam worden gerapporteerd op een hoog-

geaggregeerd niveau. Een directe link met landen van oorsprong is 

daarmee al snel onoverzichtelijk; 

2) Veel producten kennen een complexe waardeketen met meerdere stappen 

tussen grondstofwinning en finale consumptie in Amsterdam. Alhoewel 

input-output-databases (waaronder GTAP) grove aannames doen over de 

ketens achter een finaal product, zijn details daarover niet eenvoudig 

verkrijgbaar.  

3) Alhoewel we het over ‘import’ hebben, speelt binnenlandse productie ook 

een rol: de data daarvoor komt uit andere bronnen. Deze binnenlandse 

productie valt op dit moment echter buiten de scope van deze verkenning. 

 

Gezien deze complicaties gaan we in deze verkenning niet uit van 

‘goederengroepen’ (zoals weergegeven in de bijlage), maar van een aantal 

specifieke cases, die onderling verschillen qua karakter en complexiteit. Geen van 

die cases kent binnenlandse productie, waardoor we voor nu geen ‘last’ hebben 

van de samenloop van import en binnenlandse productie. 

 

Bananen zijn een kenmerkend voorbeeld van een simpel product waarin 

rechtstreekse importrelaties met producerende landen bestaan en vormen van 

weder-export (bijvoorbeeld uit doorvoerlanden als België) eenvoudig te identificeren 

zijn. Twee andere voorbeeldcases, aluminium profielen en schoenen 

vertegenwoordigen producten met een complexere waardeketen, alhoewel deze op 

zich nog overzichtelijk lijkt. We gaan in deze verkenning in op enkele 

ketenaspecten, maar niet in diep detail. 

 

In dit hoofdstuk wordt daarnaast nog een aantal individuele cases behandeld 

(vanille uit Madagascar, cashewnoten uit Vietnam, ijzeren producten uit Belarus, 

kobalt uit Congo) om te illustreren hoe negatieve sociale impact in enkele duidelijke 

gevallen kan worden gedemonstreerd. 

 

Voor elk van de cases wordt in eerste instantie een zo betrouwbaar mogelijk beeld 

verkregen van de herkomst van de producten (of materialen waaruit het product is 

opgebouwd) op basis van de Comtrade-database van de Verenigde Naties.  

 

Op basis van die verdeling zijn vervolgens analyses uitgevoerd met behulp van de 

verschillende stadsdonut- en SDG indicatoren die in hoofdstuk 2 zijn 

geïntroduceerd en met behulp van de SHDB (nadat bepaald is onder welke GTAP-

sector het product valt). 
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3.2 Case: bananen 

3.2.1 Herkomst van de import van bananen 

Om te kunnen analyseren welke sociale impact de productie van bananen heeft, 

moet eerst een beeld worden verkregen van de herkomst van deze goederen. 

Daarvoor is gebruik gemaakt van de gegevens van UN Comtrade (UN, 2020).  

Uit Figuur 18 (links) blijkt dat Nederland voor bijna een vijfde van de handelswaarde 

importeert uit België, en voor 6% uit Duitsland. Voor dit product, bananen, is 

duidelijk dat het hier gaat om handelsverkeer en weder-export vanuit onze 

belangrijkste handelspartners, bijvoorbeeld via de havens van Antwerpen of 

Hamburg. Gebruikmaken van deze gegevens zou vanzelfsprekend een sterk 

vertekend beeld geven van de sociale impact van Nederlandse (en dus 

Amsterdamse) bananenconsumptie. Voor een beter beeld van sociale impact moet 

dus zicht ontstaan op de werkelijke herkomst van deze producten. In theorie zou 

het werken met de SHDB daar in kunnen voorzien, als daar bananen als specifieke 

sector waren opgenomen. Maar de onderliggende database GTAP kent alleen de 

sector groenten en fruit (Vegetables and fruits) en kan dus niet inzoomen op voor 

bananen specifieke keten-aspecten. De herkomst zal dus op ander wijze, 

handmatig, zo specifiek mogelijk moeten worden gemaakt. Deze complexiteit zullen 

we ook bij andere (complexere) cases tegenkomen.  

 

Om een accuraat beeld te geven is met behulp van UN Comtrade gegevens 

vastgesteld waar de Belgische import vandaan komt voor zover het producerende 

landen betreft (daar is dus de import vanuit Nederland niet in meegenomen). Voor 

Duitsland is dezelfde benadering gebruikt. Door deze verdeling van toepassing te 

verklaren op het Belgische en Duitse aandeel in onze import, ontstaat het beeld uit 

de rechterhelft van Figuur 18.  

 

Figuur 18 De verdeling van de Nederlandse import van bananen in 2019 op basis van de 

handelswaarde (links), en met redistributie van de import uit België en Duitsland. 

De in Amsterdam geconsumeerde bananen komen vooral uit Panama, Costa Rica, 

en Ecuador (zie Figuur 18). Deze aangepaste verdeling is gebruikt om de sociale 

impacts van deze consumptie vast te stellen. Dit is gedaan met gebruik van de 

SHDB en met gebruik van de in hoofdstuk 2 geïntroduceerde separate indicatoren. 
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3.2.2 Sociale impact van bananenimport op basis van SDG- en donut-indicatoren 

De prestatie van producerende landen op elk van de individuele indicatoren die in 

hoofdstuk 2 zijn geïntroduceerd zijn samengevat in Tabel 2. Daar zijn deze waardes 

vergeleken met de sociale impactscore die gegenereerd wordt m.b.v. de SHDB. 

Deze analyse wordt verder besproken in de volgende paragraaf. 

 

Om de sociale impact die gemoeid is met de import van deze producten weer te 

geven kunnen verschillende visualisaties worden gebruikt. We zullen deze hier 

introduceren. Ten eerste kan een sociale indicator van een land worden uitgezet 

tegen de importwaarde die dat land vertegenwoordigt. Door die waardes te 

vergelijken met een van tevoren bekende drempelwaarde of deze te vergelijken met 

de prestatie van referentielanden ontstaat een beeld van de relatieve sociale impact 

van onze import. In de voorbeelden (Figuur 19) worden Nederland en Roemenië als 

Europese referentielanden gebruikt. Een aantal bananenexporteurs valt binnen de 

grenzen van de referentielanden, andere, zoals Guatemala, daar buiten. 

 

Een vergelijking met EU-landen is relevant omdat in het kader van het vrije verkeer 

van goederen er geen handelingsperspectief bestaat om import uit de EU te 

beïnvloeden. Indien prestaties van landen buiten de EU vallen binnen de grenzen 

die binnen de EU zelf bestaan is het een terechte vraag of dat aanleiding tot 

vervolgactie zou kunnen zijn. 

 

Ten tweede kan aangetoond worden in hoeverre import plaatsvindt uit landen die 

op een bepaald aspect beneden een vastgestelde norm presteren. Een voorbeeld 

is de productie die met behulp van kinderarbeid heeft plaatsgevonden. Zoals in 

paragraaf 2.2.2 is geïntroduceerd publiceert het Ilab een overzicht van land-sector-

combinaties waar het risico op kinderarbeid bestaat. Voor het product ‘bananen’ 

ontstaat dan het volgende beeld (zie Figuur 20). 

 

Figuur 19 Scores op het gebied van de corruptie-index (CPI; links) en Voice and Accountability (rechts) 

vergeleken met prestaties van Nederland en EU-landen. 
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Figuur 20 Risico op kinderarbeid bij productie van bananen (bron:ILab). 

In dit geval wordt voor de productie in Ecuador verondersteld dat er kinderarbeid 

mee gemoeid kan zijn: de import uit Ecuador vertegenwoordigt 22% van onze 

(nationale) import. 

 

Ten derde kan de gewogen gemiddelde ‘prestatie’ gemeten over alle producerende 

landen worden weergegeven in één diagram waarin een vergelijking met (in dit 

geval) Nederland en Roemenië wordt gemaakt (NB: vanwege onvoldoende 

datadekking is in deze analyse het aspect ‘ongelukken op de werkvloer’ niet 

meegenomen). Hiervoor zijn alle indicatoren genormeerd (waardes tussen 0 en 1) 

en is de procentuele verdeling van elk der producerende landen meegenomen om 

een gewogen score per indicator te verkrijgen.  

Uit Figuur 21 blijkt dat met name op het gebied van kinderarbeid en in mindere 

mate op het gebied van vakbondsrechten de producerende landen gemiddeld 

slechter scoren dan Nederland en alle andere EU-landen. 

 

 

Figuur 21 Sociale impact van bananen vergeleken met Roemenië en Nederland. 

Voor de zeven belangrijkste importlanden, Panama tot en met Colombia, zijn in 

Tabel 2 de waarden van de geselecteerde indicatoren van de stadsdonut en SDG 

gepresenteerd. Daarbij moet worden aangetekend dat voor elke combinatie van 

land-indicator een waarde voorhanden is.  
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Het valt op dat Guatemala en Colombia veelal de slechtste scores laten zien voor 

de set van zeven landen. Opmerkelijk is wel dat de verhouding tussen het uurloon 

voor vrouwen hoger ligt dan dat voor mannen (wage F/M is groter dan 1). In de 

tabel is ook de waarde voor de SHDB social impact indicator per USD aangegeven, 

meer over deze indicator is te lezen in de volgende paragraaf. Een duidelijke relatie 

tussen de SHDB-indicator en de overige lijkt niet te bestaan.  

Tabel 2 Belangrijkste importlanden voor bananen, gedistribueerde importwaarden in miljoenen euro’s, enkelvoudige 

sociale impact per USD en belangrijkste sociale indicatoren op landbasis. Per indicator staan de twee slechtste 

waarden in vet weergegeven. 
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Panama 29.6 36.2 1.2 0 7.92 4.67 35 61.43 0.789 - 

Costa Rica 24.8 22.9 1 4.1 - 1.95 57 64.29 0.794 1.05 

Ecuador 
22.3 44.7 2.6 0 - 4.19 39 41.43 0.752 1.07 

Guatemala 5.7 62 8.8 0 - 5.94 25 26.67 0.65 1.19 

Dominican 

Republic 6.8 103.3 0.4 2.5 - 1.79 28 - 2 1.11 

Peru 5.1 56.1 2.2 2.5 - 4.75 38 36.19 0.75 - 

Colombia 
2.7 85.5 4 2.5 18.04 4.86 39 17.62 0.747 - 

*Social impact wordt in 3.2.3 toegelicht. 

3.2.3 Sociale impact van bananenimport m.b.v. de SHDB 

Zoals eerder gezegd is de bananenteelt geen specifieke deelsector in de SHDB 

maar moet de bredere categorie van ‘Vegetables, fruits and nuts’ hiervoor worden 

gebruikt. Voor deze eerste stap in de sLCA is dat geen probleem omdat er 

voornamelijk inzicht moet worden gekregen in sociale impact van de dominante 

producerende landen. De analyse is gedaan op basis van de totale importwaarde 

voor Nederland, ruim 760 miljoen US$, en het aandeel van 13% van Amsterdam in 

de Nederlandse consumptie. De Amsterdamse consumptie bedraagt dan 98,8 

miljoen US$ (NB: de SHDB gebruikt dollars als rekeneenheid). 

 

Voor de zeven belangrijkste importlanden, met een aandeel van 95% van het 

totaal, zijn de importwaardes voor Amsterdam gebruikt om de sociale impact te 

beoordelen. Het aandeel van elk land is vervolgens door 0,95 gedeeld om zo voor 

al deze landen samen weer tot de totale Amsterdamse consumptie te komen8. Het 

resultaat is gegeven in Figuur 22. Panama, Ecuador, en de Dominicaanse 

Republiek laten de hoogste scores zien. Uit de figuur blijkt ook dat er duidelijke 

verschillen tussen de landen bestaan. Niet alleen verschilt het absolute risico, ook 

de opbouw daarvan verschilt sterk. ‘Governance’ laat veelal de belangrijkste 

bijdrage zien aan de totaal score, maar voor de Dominicaanse Republiek levert ook 

‘Health & Safety’ een belangrijke bijdrage.  

 
8 Deze aanpassing is noodzakelijk omdat de SHDB niet een wereldgemiddelde voor iedere sector 

kent. Was dat wel het geval dan had deze kunnen worden toegevoegd om tot 100% te komen. 

Deze aanpak is ook voor de andere twee cases gebruikt. 
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Bij deze categorie zijn onderliggende oorzaken de hoge risico’s voor wat betreft 

armoede en hoge risico’s voor migrantenarbeiders. Voor het eerder genoemde 

‘Governance’ is met name een hoog risico voor corruptie en voor een fragiel 

wettelijke systeem de belangrijkste oorzaken. 

 

 

Figuur 22 Sociale hotspots van de Amsterdamse consumptie van bananen voor de grootste 

invoerlanden. In de gekleurde kaders staat VH voor Very High risk, HR voor High Risk. 

In Figuur 22 is de social impact per land voor de importwaarde uit dat land 

weergegeven, een hoge importwaarde leidt, bij eenzelfde impact per USD, tot een 

hoge impact. Anderzijds leidt een hoge impact van een land voor een bepaalde 

sector, zoals die waar bananen onder vallen, tot een hoge impact. Om de relatie 

tussen impact per land en de importwaarde duidelijker te maken is Figuur 23 

opgenomen. In het bovenste deel van de figuur zien we de landen op de 

horizontale as gerangschikt naar importwaarde met daarbij voor elk land de sociale 

impact per eenheid (USD) op de verticale as. Op de onderste helft van de figuur is 

op de verticale as het product van impact per USD en importwaarde aangegeven. 

Uit Figuur 23 (boven) blijkt dat de Dominicaanse republiek de grootste belasting 

met zich meebrengt per USD, Costa Rica is een van de best scorende landen. Ook 

blijkt dat de drie landen met de hoogste importwaarde (Ecuador, Costa Rica en 

Panama) de best scorende landen zijn. Vanwege de grote importwaarde laat 

Panama nog wel de grootste impact zien in de onderste helft van Figuur 23.  
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Figuur 23 Sociale impact per USD (boven) en totale sociale impact (onder) afgezet tegen 

importwaarde (miljoenen €). 

3.3 Case: aluminium profielen 

3.3.1 Herkomst van geïmporteerde aluminium profielen 

De leveringsketen van een (nog relatief simpel) product als aluminium profielen is al 

veel ingewikkelder dan die van bananen. In die waardeketen spelen in ieder geval 

primaire mijnbouw en raffinage en de productie van primair aluminium een rol, 

alvorens aluminium profielen gemaakt kunnen worden. Analyse op basis van de 

SHDB probeert deze waardeketen mee te nemen m.b.v. de GTAP wereldwijde 

input-output database. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de sectorale 

details in GTAP slechts op een grove wijze een toerekening naar de werkelijke 

waardeketen kan maken. 
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Wanneer we inzoomen op de eerste stappen van de waardeketen (alumina winning 

en aluminium-raffinage) kan op basis van gegevens van geologische diensten een 

gedetailleerd beeld gegeven worden van de globale verdeling van landen van 

herkomst. 

 

Figuur 24 Herkomst alumina winning (bron: BGS). 

China blijkt zowel in de winning als in de verwerking van aluminium een dominante 

rol te spelen. Bij de verdere verwerking blijkt bijvoorbeeld Australië een relatief 

kleine rol te spelen in de aluminiumproductie, terwijl landen met een gunstige 

energiesituatie (Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Noorwegen, IJsland) daar 

juist een significante positie innemen. Een analyse van de sociale impact zal dus 

sterk afhangen welk deel van de waardeketen op een juiste manier kan worden 

meegenomen. 

 

Overigens wijkt de wereldwijde verdeling van bauxiet-winning (oftewel alumina-

productie) sterk af van de herkomst van bauxiet-erts in Nederland en Duitsland.  

Hier komt de import grotendeels uit Guinea en Guyana en slechts voor een relatief 

klein aandeel uit China. Dit toont aan dat landen zelf kiezen voor hun 

handelspartners en dat daar ook deels minder afhankelijkheid van een dominant 

land als China wordt gezocht. 

 

Aluminium profielen (gekozen is meer specifiek voor product 7610 “Aluminium  

structures (excluding prefabricated buildings of heading no. 9406) and parts (e.g. 

bridges and sections towers lattice masts etc) plates rods profiles and tubes for 

structures") zijn een volgende stap in de waardeketen, waarbij niet is uitgezocht of 

er tussenstappen plaatsvinden tussen de productie van aluminium en deze 

profielen. Voor de import in Nederland worden vooral profielen vanuit Duitsland 

geïmporteerd gevolgd door België en de rest van de EU27. China draagt als directe 

handelspartner nog 12% bij aan deze import, een enorm verschil ten opzichte van 

de dominante positie van China in winning en productie van aluminium (overigens 

is ten behoeve van een analyse m.b.v. de SHDB is een simplificatie toegepast en is 

de import uit de rest EU27 naar rato verdeeld over Duitsland, België en het VK en 

de 5% import uit de rest van de wereld naar rato over de 6 landen getoond in Figuur 

25). 
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Figuur 25 De verdeling van de Nederlandse import van aluminium profielen in 2019 op basis van 

de handelswaarde. 

3.3.2 Sociale impact van import aluminium profielen op basis van SDG- en donut-

indicatoren 

Wanneer voor de zes belangrijkste importlanden van aluminium profielen naar de 

donut/SDG-indicatoren wordt gekeken (zie Tabel 3) valt op dat de Poverty head 

count ratio at $1.90 a day het hoogste (0.5%) is bij zowel USA als China. Turkije 

heeft het meeste aantal slecht scorende indicatoren, waarbij wel vermeld moet 

worden dat voor China van twee indicatoren geen data beschikbaar is. Duidelijke 

correlaties tussen de SHDB-indicator en de overige indicatoren zijn afwezig, 

behalve voor de WGI waarbij een lage waarde voor deze indicator tot een hoge 

SHDB-indicator leidt. Dit kan veroorzaakt zijn doordat bij aluminium profielen met 

name de winning van bauxiet en de productie van aluminium oxide elders plaats 

kan vinden. Dit ziet men niet terug in de per land indicatoren. 

Tabel 3 Belangrijkste importlanden voor aluminium profielen, gedistribueerde importwaarden in miljoenen euro’s, 

enkelvoudige sociale impact en belangrijkste sociale indicatoren op landbasis. 
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Germany 18.2 4.32 0 0 1.2 0.38 80 66.7 0.936 0.799 

Belgium 14.4 7.25 0.1 0 2.77 0.35 76 62.9 0.916 0.891 

China 7.2 37.4 0.5 4.1 - - 42 36.7 0.752 - 

USA 1.6 7.94 0.5 - 5.25 - 67 59.1 0.924 - 

UK 1.2 5.57 0.1 0 0.92 1.08 77 56.7 0.922 0.802 

Turkey 0.51 16.3 0 2.5 14.4 5.27 40 7.1 0.791 1.000 

*Social impact wordt in paragraaf 3.3.3 toegelicht. 

 

Op vergelijkbare wijze als is gedemonstreerd in het geval van bananenimport, kan 

ook voor de verschillende stadia van de import van aluminium profielen worden 

gekeken naar de sociale impactscores op basis van individuele donut- en SDG-

indicatoren.  
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Uit deze analyse blijkt nogmaals dat de directe import van finale producten uit 

landen komt met een veel lagere sociale impact dan de landen waar mijnbouw en 

aluminium productie plaatsvindt. Analyse van slechts de laatste stap van import 

geeft dan een vertekend beeld van de integrale sociale impact. Eerdere stappen uit 

de keten moeten dus wel in zicht blijven. 

 

Voor de productie van aluminium is de gewogen gemiddelde sociale impactscore 

gegeven in Figuur 27. Gegevens m.b.t. China zijn niet voor elk van deze indicatoren 

(met name rond vakbondsrechten) beschikbaar (gegevens voor Centraal-Azië zijn 

gebruikt), waardoor deze analyse, vanwege de dominante rol van China onzeker is. 

 

 

Figuur 27 Gewogen gemiddelde impactscore voor aluminiumproductie. 

Figuur 26 Voice en accountability en CPI voor alumina- en aluminium profielproductie. 
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3.3.3 Sociale impact van de import aluminium profielen op basis van de SHDB 

Als zodanig is er geen sector ‘productie van aluminium profielen’ aanwezig in de 

GTAP-database, aluminium profielen vallen onder de sector ‘fabricated metal 

products’ die veel breder is. Een aanpassing van de SHDB om deze specifieker te 

maken valt buiten de kader van dit project en daarom worden de resulaten getoond 

van de brede metaalproducten sector. Van de zes geselecteerde landen met het 

grootste aandeel in de import laat China de grootste bijdrage zien, België en 

Duitsland volgen daarna zoals blijkt uit Figuur 28. De hoogste impacts zijn te zien 

bij ‘Governance’ en ‘Health & Safety’. Bij ‘Governance’ spelen hoge risico’s op 

corruptie en de kwetsbaarheid van het wettelijk systeem, bij ‘Health & Safety’ 

spelen er zeer hoge risico’s voor de gezondheid van de arbeiders.  

 

 

Figuur 28 Sociale hotspots van de Amsterdamse consumptie van aluminium profielen voor de 

grootste invoerlanden. In de gekleurde kaders staat VH voor Very High risk, HR voor 

High Risk. 

De score van België wordt ten eerste door de sociale impact van de Belgische 

metaalsector zelf veroorzaakt, maar daarnaast ook met name door invoer van 

(staal)producten uit China en producten uit India. Wel moet worden opgemerkt dat 

deze genoemde sectoren ider een relatief kleine bijdrage hebben, tussen de zes en 

twee procent, en dat een veelheid aan andere land-sectorcombinaties verder 

bijdraagt aan de totale score. 
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Figuur 29 Sociale impact per USD (boven) en totale sociale impact (onder) van de import van 

aluminium profielen afgezet tegen importwaarde (miljoenen €). 

China neemt qua het importvolume een derde plaats in, maar qua sociale impact 

heeft het de hoogste score; Duitsland levert het grootste volume, maar heeft een 

beperkte sociale impact zoals te zien is in de bovenste helft van Figuur 29. Wat 

betreft de impact per USD wordt China opgevolgd door Turkije. In de onderste helft 

is de totale sociale impact als gevolg van de import weergegeven. Door de geringe 

import uit Turkije hoort Turkije daar bij de landen die de minste sociale impact van 

de import laten zien. 
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3.4 Case: schoenen 

3.4.1 Herkomst van geïmporteerde schoenen 

Het derde en laatste voorbeeld is de import van schoenen. China, Germany and 

Portugal are the main countries from which shoes are being imported and cover 

60% of the total import (see Figuur 30). In de analyse met de SHDB worden in 

totaal elf landen meegenomen waarmee 95% van de import is afgedekt. Net zoals 

in de andere gevallen wordt de resterende 5% naar rato verdeeld over deze landen. 

 

 

Figuur 30 De verdeling van de Nederlandse import van schoenen in 2019 op basis van de 

handelswaarde (a), en met redistributie van de import uit de rest van de wereld (b). 

 

 Tabel 4 Belangrijkste importlanden voor schoenen, gedistribueerde importwaarden in 

miljoenen euro’s, enkelvoudige sociale impact en belangrijkste sociale indicatoren op 

landbasis. Waarden in vet geven de twee slechtst scorende landen aan per indicator. 
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China 0.876 66.53 0.5 4.1 - - 42 36.7 0.752 - 

Germany 0.684 6.12 0.0 0 1.2 0.38 80 66.7 0.936 0.799 

Portugal 0.638 15.92 0.1 0 5.07 1.16 61 88.1 0.847 0.875 

Belgium 0.347 8.33 0.1 0 2.77 0.35 76 62.9 0.916 0.891 

Vietnam 0.253 77.03 - 0 - - 36 59.5 0.694 - 

Italy 0.249 10.89 0.0 0 3.09 0.54 53 55.7 0.880 0.937 

Slovakia 0.230 7.50 0.1 0 2.67 0 49 76.2 0.855 - 

France 0.163 5.79 0.0 0 3.09 0.36 69 54.3 0.901 0.800 

United 

Kingdom 

0.091 6.71 0.1 0 0.92 1.08 77 - 2.000 0.802 

Denmark 0.060 5.90 0.0 0 1.75 0.73 88 75.7 0.929 0.853 

Sweden 0.035 5.19 0.0 0 1.25 0.15 85 81.4 0.933 0.893 
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3.4.2 Sociale impact van schoenenimport op basis van SDG- en donut-indicatoren 

Van de geselecteerde landen van invoer voor schoenen staat China vooraan qua 

importwaarde, gevolgd door Duitsland en Portugal. Wat betreft de sociale impact 

per US$ staat Vietnam echter bovenaan de lijst en volgt China kort daarachter (zie  

 

 Tabel 4). De correlaties van de sociale impact per US$ met de andere indicatoren 

is, onder andere door missende data, niet heel goed vast te stellen, wel blijkt die 

tussen de sociale impact en fatale arbeidsongevallen het grootste te zijn. Met de 

CPI is er een duidelijk negatieve correlatie, China en Vietnam scoren daar ook het 

laagste. 

3.4.3 Sociale impact van schoenenimport m.b.v. de SHDB 

Hoewel Vietnam met 7% van de import pas op de vijfde plaats staat qua import 

neemt het de tweede positie in, na China, voor wat betreft de sociale risico’s (zie 

Figuur 31). De categorieën ‘Governance’ en ‘Health & Safety’ dragen aan het totale 

risico het meeste bij, iets wat eerder werd gezien. Voor de eerste categorie dragen 

met name hoge risico's door import uit China op hoge risico’s op corruptie en de 

kwetsbaarheid van het wettelijk systeem. Door de import uit China en Vietnam is er 

een zeer hoog risico op blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, hierdoor 

scoort de categorie ‘Health & Safety’ ook relatief hoog. Hoge risico’s op 

discriminatie op de werkvloer door import uit China leidt tot de score op ‘Human 

Rights’. Als laatste leidt de import uit China en Vietnam tot een hoog risico op 

kinderen die geen basisonderwijs volgen (Community Infrastructure). Hoe de 

samenhang met precies is met de productie van schoenen is hier niet nader aan te 

geven. 

 

 

Figuur 31 Sociale hotspots van de Amsterdamse consumptie van schoenen voor de grootste 

invoerlanden. 

Voor wat betreft de hoogste impact per USD laat Vietnam, gevolgde door China, de 

hoogste scores zien in de bovenste helft van Figuur 32.  
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Vanwege het grote importvolume, grote importwaarde, is China het land dat de 

meeste sociale impact met zich meebrengt zoals uit de onderste helft van dat figuur 

blijkt.  

Hoewel de import uit Vietnam beperkt is met zo’n 250.000 EUR staat het qua totale 

sociale impact toch op plaats twee.  

 

 

Figuur 32 Sociale impact per USD (boven) en totale sociale impact (onder) van de import van 

schoenen afgezet tegen importwaarde (miljoenen €). 

3.5 Case kinderarbeid: vanille- en cashewnotenimport 

In voorgaande paragrafen hebben we gekeken naar een brede set indicatoren voor 

een sociale impact-analyse van bananen, aluminium profielen en schoenen.  
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De verzameling indicatoren in combinatie met de comtrade-database van de VN 

(UN, 2020) maakt het echter ook mogelijk om in te zoomen op individuele 

‘pijnpunten’. Als voorbeeld werken we hier het voorbeeld m.b.t. vanille-import uit. 

In de ILAB-database (zie paragraaf 2.2.2) wordt per land èn per productcategorie 

aangegeven waar de inzet van kinderarbeid wordt aangenomen. Voor het product 

‘vanille’ wordt kinderarbeid ingezet in Oeganda en Madagaskar. Op basis van die 

informatie kan worden gekeken in hoeverre Nederlandse (en dus ook 

Amsterdamse) import gerelateerd is aan die landen.  

 

Op basis van een eerste analyse (waarbij nog niet gecorrigeerd is voor de 

handelsimport uit niet-producerende landen) blijkt al dat Madagaskar een enorm 

dominante positie inneemt in de Nederlandse import. Ruim 85% van de import komt 

uit Madagaskar.  
 

 

Figuur 33 Inzet kinderarbeid bij import van vanille (Bron:Ilab). 

Een soortgelijke exercitie is ook gemaakt voor de import van cashewnoten. Uit de 

eerdergenoemde database bleek dat kinderarbeid bij de oogst van cashewnoten 

plaatsvindt in Brazilië, Guinea en Vietnam. Bij de analyse van de import van 

cashewnoten blijkt dat Vietnam en (in mindere mate) Brazilië belangrijke 

handelspartners zijn; daarmee is het aandeel kinderarbeid in de import bijna 80%.  
 

Dergelijke analyses hebben het voordeel van transparantie en eenvoudige 

communicatie. Tegelijk is ook handelingsperspectief mogelijk, alhoewel het hier 

natuurlijk gaat over producten met een kleine handelsomvang. 

Figuur 34 Import van cashewnoten (links) en risico op kinderarbeid (rechts). 
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3.6 Case risico-land: Belarus en Congo 

Op basis van de gegevens over de (afwezigheid van) vakbondsrechten ‘scoort’ een 

aantal landen slecht: daaronder een aantal landen met een zeer geringe 

exportpositie, maar ook Belarus en Congo.  

 

Voor een nadere analyse hoe relevant de positie van Belarus voor Nederland is, is 

gekeken naar de import vanuit Belarus: van de 270 miljoen euro import is ongeveer 

25% afkomstig van het product ijzeren staven (“Iron or non-alloy steel; bars and 

rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, n.e.c. in heading no. 7213, of circular 

cross-section measuring less than 14mm in diameter”). Wanneer we vervolgens 

kijken naar de import van dat product naar Nederland blijkt dat van de 520 miljoen 

euro import 13% afkomstig is uit Belarus. Vanwege de alternatieven die er zijn (zie 

Figuur 35) kan op dergelijke producten een productenbeleid worden gevoerd.  
 

 

Figuur 35 Import van ijzeren staven (721391). 

Congo scoort slecht op de corruption perception index (CPI), op het aandeel 

kinderarbeid en op de index ‘voice and accountability’. Kijkend naar de exportpositie 

van Congo, blijkt kobalt daarin een uiterst belangrijke positie in te nemen. Ook 

wereldwijd is Congo dominant bij de productie van dit materiaal, dat zo essentieel is 

voor de productie van batterijen van bijvoorbeeld elektrisch vervoer: maar liefst 65% 

van de kobalt-mijnbouw komt uit Congo. De gewogen gemiddelde sociale 

impactscores zijn daarom ook minder gunstig (Figuur 37). 
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Figuur 36 Verdeling kobaltmijnbouw over de producerende landen. 

 

 

Figuur 37 Gewogen gemiddelde impactscore voor kobaltproductie. 

Deze analyses van de situatie in Congo en Belarus laten zien dat, gebruikmakend 

van detailinformatie op land- en productniveau, op eenvoudige wijze pijnpunten 

m.b.t. de sociale impact van onze import kunnen worden blootgelegd die aanleiding 

kunnen zijn voor vervolgacties op beleidsniveau. 
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 Op weg naar een dashboard Sociale Impact 

4.1 Een dashboard gebaseerd op de SHDB 

De sociale impact per land-sector geanalyseerd met behulp van de SHDB blijkt een 

ruime spreiding te kennen. De spreiding in de SHDB 2019 is kleiner dan bij de 

vorige SHDB 2015, maar nog steeds aanzienlijk en beslaat een bereik van maar 

liefst zes ordegroottes. Voor de berekening van de enkelvoudige score is gebruik 

gemaakt van de ‘Social Hotspot 2019 Category Method with Weights’ methode 

waarbij elke categorie even zwaar, factor 1, wordt meegewogen in het totaal. De 

verdeling is lognormaal, dit wil zeggen dat wanneer de logaritme van de waarde 

van de scores wordt genomen deze een min of meer normale verdeling hebben. Dit 

is goed te zien in Figuur 38. Het blijkt dat in de SHDB 2019 de verdeling veel lage, 

gunstige waarden, laat zien maar ook een ‘staart’ van combinaties met een heel 

hoge score.  

 

Dat uurlonen tussen sectoren en landen kunnen verschillen, blijkt wanneer we 

bijvoorbeeld Noorwegen, het best scorende land, vergelijken met Malawi, het 

slechts scorende land9. In de woningbouwsector (Dwellings), de best scorende 

sector, verdient men in Malawi slechts 2% van dat bedrag. Kijken we naar Oil seeds 

in Malawi dan is het uurloon (0.03 USD/hr) daar ruim drie ordes van grootte lager 

dan dat voor de woningbouw in Noorwegen (42.2 USD/hr), wanneer dan ook de 

sociale risico’s in de sector Oil seeds dan hoger zijn komt men op nog grotere 

verschillen tussen het enkelvoudige risico. De bijzonder grote spreiding in 

enkelvoudige risico’s lijkt dus verklaarbaar te zijn. 

 

Om een eenvoudig dashboard te maken zou op basis van de spreiding van de 

SHDB-scores een (voorlopige) onderverdeling gemaakt kunnen worden volgens de 

onderverdeling in Tabel 5. Bij het bepalen van de grenzen zijn geen harde criteria 

gebruikt maar er is van uitgegaan dat de beste klasse ongeveer 20% van de 

gevallen betreft, de (oranje) klasse daarboven ongeveer 50%, de slechtste klasse 

zou maximaal vijf procent van de gevallen moeten betreffen. 

Tabel 5 Klasseindeling voor de enkelvoudige gesommeerde SHDB 2019 score per USD 

handelswaarde. 

Dashboard-kleur Impact-klasse Aantal waarnemingen 

Groen impact minder dan 7,5 700 (19%) 

Oranje impact 7,5 tot 75 1891 (52%) 

Lichtrood impact 75 tot 750 970 (27%) 

Donkerrood 750 of meer 88 (2%) 

 

Deze indeling is in Figuur 38, waarin het histogram is weergegeven, toegepast. 

 

Voor een bepaling van de dashboard-indicator maken we gebruik van de totale 

sociale impact, die de som is van de vijf categorieën:  

1 Labor Rights & Decent Work 

2 Health & Safety; 

 
9 In Appendix D vindt men een overzicht van de meest risicovolle landen en sectoren. 
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3 Human Rights; 

4 Governance; 

5 Community Infrastructure. 

 

Het is belangrijk op te merken dat in de gebruikte de ‘Social Hotspot 2019 Category 

Method with Weights’ iedere categorie in principe voor éénvijfde kan bijdragen aan 

het totale risico. Wanneer de stoplichtgrenzen worden toegepast per effectcategorie 

moet 20% van de grenswaarden worden gebruikt. Oranje heeft dan grenzen van 

1.5 tot 15. Dit is toegepast in Tabel 7 verderop in deze paragraaf. 

 

 

Figuur 38 Verdeling van het histogram van de enkelvoudige sociale impact score per USD naar 

‘stoplicht kleuren’. 

De enkelvoudige score van elk van deze categorieën komt tot stand door de som te 

nemen van de waarden van elk van de onderliggende indicatoren. Omdat Labor 

Rights & Decent Work de meeste indicatoren (namelijk elf, zie Tabel 6) heeft zal 

deze dus zonder verdere correctie en weging veelal de hoogste waarde laten zien. 

De correctie die is toegepast is dat de factor voor een bepaald risico in een 

specifieke categorie omgekeerd evenredig is met het aantal indicatoren. Hierdoor is 

de som van de indicatorresultaten in een categorie onafhankelijk geworden van het 

aantal indicatoren in een categorie. Verschillen in de grootte van de enkelvoudige 

score tussen categorieën is dan alleen afhankelijk van de ernst van het risico. 
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Tabel 6 Aantal indicatoren per categorie sociale impact en het aandeel op het totaal voor de 

SHDB 2019 methode. 
 

Indicatoren Aandeel 

Labor Rights & Decent Work 11 44% 

Health & Safety 2 8% 

Human Rights 5 20% 

Governance 2 8% 

Community Infrastructure 5 20% 

Totaal 25 100% 

 

Wanneer de stoplichtgrenzen (Tabel 5) worden toegepast op de sociale impacts 

van de drie cases (aluminium profielen, bananen, schoenen) ontstaat het beeld dat 

de sociale impact van aluminium profielen in alle vijf categorieën in de laagste 

klasse vallen, terwijl de sociale impact van bananen voor Governance in een 

minder gunstige impact valt. (Tabel 7). Schoenen laten daarnaast ook nog een 

oranje score zien voor Health & Safety. 

Tabel 7 Gewogen enkelvoudige score voor de vijf categorieën per voorbeeldcase en de impact 

per euro consumptie voor Amsterdam. 
 

Gewogen enkelvoudige score [-] Impact [-] per EUR consumptie 

Impactcategorie  

Aluminium 

profielen Bananen Schoenen 

Aluminium 

profielen Bananen Schoenen 

Labor Rights & 

Decent Work 2.12E+08 2.40E+09 4.82E+07 9.85E-01 4.85E+00 2.66E+00 

Health & Safety 1.12E+09 3.20E+09 2.31E+08 5.23E+00 6.47E+00 1.27E+01 

Human Rights 3.81E+08 2.29E+09 7.43E+07 1.77E+00 4.64E+00 4.10E+00 

Governance 1.19E+09 1.56E+10 2.57E+08 5.55E+00 3.16E+01 1.42E+01 

Community 

Infrastructure 3.02E+08 3.43E+09 6.30E+07 1.40E+00 6.93E+00 3.48E+00 

 

4.2 Een dashboard gebaseerd op individuele SDG- en donut-indicatoren 

Zoals de analyses in eerdere hoofdstukken hebben laten zien is de inzet van goed 

herleidbare en herkenbare indicatoren gericht op enkelvoudige producten (op het 

niveau waarop handelsstatistieken informatie verschaffen) eenvoudig te doen. Het 

verrichten van dergelijke analyses biedt de mogelijkheid vergelijkingen te maken 

met (bijvoorbeeld) EU-landen op voor de sociale impact relevante aspecten. 

Daarmee ontstaat de mogelijkheid een dashboard op te zetten voor gedetailleerde 

cases, maar niet om een zinvolle uitspraak te doen over bredere categorieën 

producten. De vraag is en blijft of dat in wezen mogelijk is. Niet alleen de 

onoverzichtelijke situatie wanneer meer producten samen worden genomen, maar 

ook de per definitie ondoorzichtige ketenrelaties van complexere producten (in ons 

voorbeeld waren aluminium profielen al ‘complex’) voorkomt een eenvoudige 

monitoring. 
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Monitoring in de vorm van dashboards zou wel op andere manieren ingevuld 

kunnen worden: 

- Monitoren van prestaties van landen die een relevante rol spelen in de 

Amsterdamse import, maar zonder specifiek in te gaan op de producten die 

uit die landen betrokken worden; 

- Monitoren van specifieke producten die kenmerkend (en qua volume 

significant) zijn voor een specifieke goederengroep. 

- Monitoren van specifieke ‘targets’ van Amsterdams beleid (zoals het 

monitoren van de inzet van kinderarbeid bij de oogst van specifieke 

voedingsmiddelen). In de communicatie kan dan enerzijds helder zijn welke 

producten ‘doelwit’ zijn van beleid en anderzijds kunnen de gevolgen van 

Amsterdams beleid zichtbaar gemaakt worden. 
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 Gebruik van sociale impact-indicatoren: aanzet tot 
handelingsperspectief 

5.1 Voor- en nadelen van twee benaderingen: enkelvoudige indicatoren en inzet 

van Social Hotspot Database 

De beoordeling van de sociale impact (op de schaal van een grootstedelijk gebied) 

van consumptie van goederen staat, veel meer nog dan de beoordeling van de 

milieu-impact, in de kinderschoenen. Voor de beoordeling van de milieu-impact zijn 

normen vastgelegd voor beoordelingsmethoden en zijn er nationale milieudata-

bases alsook erkende internationale databases met de benodigde data voor de 

beoordeling. Voor de social LCA is dit alles nog veel minder ontwikkeld, hoewel 

betrouwbare bronnen zich al wel uitkristalliseren.  

 

Naast de beoordeling is ook het handelingsperspectief van sociale impact minder 

ontwikkeld dan het perspectief voor het reduceren van milieu-impact. De milieu-

impact kan bij aanbestedingen worden gebruikt in de vorm van bonussen of 

malussen en LCA’s kunnen worden gebruikt bij duurzaam inkopen. Voor de sociale 

impact is er nog geen kostenindicator die individuele of gebundelde indicatoren van 

sociale impact operationaliseert.  

 

Dit project verkent de mogelijkheid om sociale impact van consumptie te meten en 

van een handelingsperspectief te voorzien. Hiervoor zijn er twee benaderingswijzen 

nader uitgezicht: één op basis van herkenbare en specifieke sociale indicatoren per 

(bron)land, en één op basis van de gewogen enkelvoudige score gebruikmakend 

van de SHDB. De voor- en nadelen van beide benaderingen zijn gegeven in Tabel 

8. 

 

Met beide benaderingen blijft nog steeds de vraag open hoe de analyse leidt tot 

een handelingsperspectief voor de gemeente Amsterdam. Alleen al de vraag of een 

slechte prestatie wordt bestraft of tot extra aandacht en hulp leidt is relevant en 

ingewikkeld. Een straf kan bijvoorbeeld zijn door producten bij voorkeur niet aan te 

schaffen of zelfs een verbod daarop te zetten. Een hulpactie kan worden genomen 

als een slechte score wordt gezien als een aangrijpingspunt voor verbetering. Zo 

kan er bijvoorbeeld worden geprobeerd ter plaatse de sociale omstandigheden te 

verbeteren. Ook zouden toeleveranciers geholpen kunnen worden bij certificatie 

zoals voor ISO 45001 Gezond en veilig werken. 

 

De twee benaderingen hebben dus ieder hun eigen voor- en nadelen. Een voordeel 

van de indicatorbenadering is bijvoorbeeld dat deze relatief eenvoudig is op te 

zoeken en doorgaans up-to-date is, een nadeel is dat een sector- en 

ketenbenadering ontbreekt. Het is gebleken dat juist in de toeleverende keten van 

een product/sector de meeste impact kan zitten, denk aan de grondstofwinning voor 

metalen producten bijvoorbeeld. Werken met de SHDB-score heeft het voordeel dat 

in principe deze ketenbenadering er in zit, maar de indeling in sectoren is veel te 

grof voor uitspraken op individueel product(groep)niveau. 
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Tabel 8 Voor- en nadelen van de twee methoden om de sociale impact te bepalen. 

Methode Voordelen Nadelen 

Indicator per 

land 

• Relatief eenvoudig op te zoeken 

• Data zijn vrijwel up-to-date 

• Informatie blijft transparant: geen 
geaggregeerde indicatoren en 
bewerkingen 

• Eenvoudig te communiceren 

• Geen ketenbenadering 

• Geen relatie met sector (uitzondering 
daargelaten), geen productspecificiteit 

• Ontbreken risicobeoordeling van 
kans*effect 

• Weging moet zelf aangebracht 
worden 

SHDB • Specifiek voor brede sector  

• Ook effecten van toeleverende keten 
opgenomen (weliswaar op basis 
Leontief-model) 

• Data verscheidene bronnen 
bijeengebracht 

• Relatie tussen productiviteit een 
blootstelling aan risico geïntegreerd 

• Weging (gelijke gewichten) naar 
categorieën en enkelvoudige score 
is meegenomen, eenvoudige 
communicatie 

• Geschat risiconiveau per indicator is 
beschikbaar 

• Grove indeling sectoren, met name 
voor niet-agrarische producten 

• Data lopen achter in de 2015 versie 

• Geaggregeerde data, minder zicht op 
details 

• Geen daadwerkelijke productketens 
maar een oplossing met Leontief-
modellen 

• Uurloon is mede zeer bepalend voor 
de score, variabiliteit en onzekerheid 
werken door in resultaat 

 

5.2 Hoe leidt dit werk tot lokaal handelingsperspectief? 

Zoals in paragraaf 4.2 al werd aangegeven geven de analyses en overwegingen in 

dit rapport geen aanleiding om op het niveau van de brede goederengroepen 

ontwikkelingen omtrent sociale impact te monitoren. Een ‘dashboard’ op dat 

geaggregeerde niveau ligt daarmee niet voor de hand.  

Wel laten zowel de aanpak via de SHDB als de analyses van tal van losse 

indicatoren zien dat het op specifiek productniveau mogelijk is waardevolle 

informatie over de sociale impact van lokale import inhoud te geven. Daarbij kan de 

aandacht uitgaan naar een focus op landen, op producten en op de impact van 

specifieke projecten op sociale impact van goederen die in ‘circulaire’ projecten 

centraal staan.  

 

Naast het monitoren van de integrale ‘import’ kunnen de indicatoren ook worden 

ingezet in het eigen inkoopproces: aan partners kan worden gevraagd op 

transparanten wijze inzicht te geven in de herkomst van producten. Dergelijke 

informatie kan ook worden ingezet om bij te dragen aan de bewustwording van het 

bredere publiek. 

 

Naast het monitoren kan natuurlijk ook worden ingezet op het sturen van sociale 

impact door met bedrijven in gesprek te gaan. Niet alleen om substituten te zoeken, 

maar ook om te kijken in hoeverre situaties ter plaatse verbeterd kunnen worden. 

Het is daarbij wel zaak de grove analyses die in dit rapport de revue passeren 

nader te detailleren. Alleen op die manier kan inzicht in de specifieke 

omstandigheden van productie worden verkregen. 

  

 

 



 

TNO PUBLIEK 

TNO rapport | TNO 2022 R10710 

 

 

TNO-rapport 

 

 

TNO-rapport | TNO2022xxxx | 0.1 

                     55 / 57 

  

 

5.3 Ideeën voor vervolg 

Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven, zijn er verschillende 

mogelijkheden denkbaar om tot een eigen handelingsperspectief te komen voor de 

gemeente Amsterdam. De eerste vervolgstap voor de gemeente Amsterdam zou 

dan ook kunnen bestaan uit het bepalen van het eigen handelingsperspectief 

waarmee uitkomsten van de sociale impactanalyse vertaald zou kunnen worden 

naar actie. Daar hoort vervolgens ook de overweging bij welke middelen, routines 

en kennis kunnen worden georganiseerd om de sociale impactanalyse periodiek 

binnen de eigen organisaties uit te kunnen voeren.  

 

Op het gebied van due diligence en MVO-rapportage vinden bij verschillende 

bedrijven veel activiteiten plaats. Rapportages worden ook door consultants en 

accountants beoordeeld. Amsterdam zou de systematiek die daar wordt gehanteerd 

en de wijze waarop met de rapportages wordt omgegaan als vergelijkingsmateriaal 

en benchmark kunnen gebruiken.  

 

In deze analyse is vooral uitgegaan van internationale handelsgegevens. De 

nationale en regionale productie zijn daarbij onderbelicht. Ook al vanwege de 

aandacht voor regionale productie (mede in het licht van de toenemende aandacht 

voor strategische autonomie) zou de analyse verbreed moeten worden naar het 

aandeel van die nationale en regionale productie. 



 

TNO PUBLIEK 

TNO rapport | TNO 2022 R10710 

 

 

TNO-rapport 

 

 

TNO-rapport | TNO2022xxxx | 0.1 

                     56 / 57 

  

 

 Referenties 

Benoît Norris, C., & Norris, G. A. (2015). Chapter 8: The Social Hotspots Database 

Context of the SHDB. In The Sustainability Practitioner’s Guide to Social 

Analysis and Assessment (pp. 52–73). https://doi.org/10.18848/978-1-61229-

813-9/CGP 

Elkington, J. (1998). Accounting for the Triple Bottom Line. Measuring Business 

Excellence. https://doi.org/10.1108/eb025539 

Norris, C. B., Bennema, M., & Norris, G. (2019). THE SOCIAL HOTSPOTS 

DATABASE. Supporting documentation Update 2019 (V4). 

https://doi.org/10.4324/9781003065319-13 

Suh, S., & Huppes, G. (2002). Missing inventory estimation tool using extended 

input-output analysis. International Journal of Life Cycle Assessment, 7(3), 

134–140. https://doi.org/10.1007/BF02994047 

Tarne, P., Lehmann, A., & Finkbeiner, M. (2018). A comparison of Multi-Regional 

Input-Output databases regarding transaction structure and supply chain 

analysis. Journal of Cleaner Production, 196, 1486–1500. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.082 

UN. (2020). UN Comtrade Database. Retrieved from https://comtrade.un.org/ 

UNEP Setac Life Cycle Initiative. (2009). Guidelines for Social Life Cycle 

Assessment of Products. Management, 15(2), 104. Retrieved from 

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1164xPA-guidelines_sLCA.pdf 

 



 

TNO PUBLIEK 

TNO rapport | TNO 2022 R10710 

 

 

TNO-rapport 

 

 

TNO-rapport | TNO2022xxxx | 0.1 

                     57 / 57 

  

 

 Ondertekening 

Naam van de opdrachtgever: 

Gemeente Amsterdam 

 

 

 

Datum waarop of tijdsbestek waarin het onderzoek heeft plaatsgehad: 

 

 

 

 

Naam en functies van medewerkers: 

Tom Ligthart 

Ton Bastein 

Elmer Rietveld 

 

 

 

Naam en paraaf tweede lezer: 

 

 

 

 

 

 

Erlend Deckers 

 

 

Ondertekening:                   Autorisatie vrijgave:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hella Koops                    Gerard van der Laan 

Projectleider                    Research Manager 

 



TNO rapport | TNO 2022 R10710                                                                  Bijlage A  l  1/24

   

TNO PUBLIEK 

A CBS goederensoortindeling 

De hieronder beschreven aanpak is naar de methode die beschreven is in: 

Lavers, A., Kalmykova, Y., Rosado, L., Oliveira, F., & Laurenti, R. (2017). Selecting 

representative products for quantifying environmental impacts of 

consumption in urban areas. Journal of Cleaner Production, 162, 34–44. 

doi:10.1016/j.jclepro.2017.06.030 

 

Voor elk van de 25 goederensoorten is het volgende in de tabellen 

weergegeven: 

- uit welke categorieën deze bestaan en een doorsnede van wat er onder 

deze categorieën valt (in Nederlands en Engels) 

- een indicatie van het vervoerd gewicht in 2019, per categorie en in totaal 

voor de goederensoort. Deze data wordt eind september 2021 geüpdatet. 

- het aantal rijen van subcategorieën, wat een indicatie geeft van de te 

verwachten onzekerheid bij het vinden van een LCA referentiestroom 

- een hoofdstroom binnen de categorie met een percentage, waarop de 

keuze van de LCA referentiestroom gebaseerd kan worden 

- de categorie waar de goederensoort toe bedeeld is 

- de transitiestroom waarbinnen de goederensoort bij de Gemeente valt 

- een indicatie (1/2/3) van de prioriteit die de goederensoort krijgt in het 

vervolg van dit onderzoek naar ecologische impact. 1 is lage prioriteit, 2 is 

medium, 3 is hoge prioriteit. De indicatie voor de goederensoort is 

gebaseerd op  

o het gewicht van de goederensoort als percentage van het totale 

gewicht aan materiaalstromen in Amsterdam 

o aangezien sommige materialen veel schadelijker zouden kunnen 

zijn dan anderen, ook al is het gewicht veel lager, is ook de studie 

door Tukker et al. (2006) “Environmental Impacts of Products” 

bekeken: er staat aangegeven of daar is gesuggereerd dat de 

goederensoort over het algemeen een grote milieu-impact heeft.  
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Figuur 39 Vervoerd gewicht voor de 25 goederensoorten. 
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GG1 Land- en tuinbouwproducten Prioriteit?: 1/2/3 

6% totaal gewicht; voedsel een 

prioriteit (Tukker et al., 2006) 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

87 377 

duizend ton  

Categorie: biomassa Transitiestroom: 

biomassa en 

voedsel 

Engels Nederlands  Aantal rijen subcategorieën 

+ hoofdcomponent met % 

(uit CBS Tabel Amsterdam 

Relatieve verdeling) 

Gekozen LCA 

referentie 

01.1 Cereals: Durum wheat, wheat, 

maize, barley, rye, oats, sorghum, millet, 

triticale, rice, other 

Granen: Durumtarwe, tarwe, maïs, 

gerst, rogge, haver, sorghum, 

gierst, triticale, rijst, anders 

19 091 37, Mais (70%)  

01.2 Potatoes Aardappelen 7 816 4  

01.3 Sugar beet Suikerbiet 4 945 2  

01.4 Other fresh fruit & vegetables: 

Beans, peas, other green leguminous 

vegetables, chickpeas, lentils, asparagus, 

cabbages, cauliflowers and broccoli, 

lettuce, chicory, spinach, artichokes, etc. 

Andere verse groenten & fruit: 

Bonen, erwten, andere groene 

peulvruchten, kikkererwten, linzen, 

asperges, kolen, bloemkool en 

broccoli, sla, witlof, spinazie, 

artisjokken, enz. 

31 429 141, Verse en bevroren 

groenten (85%) 

 

01.6 Live plants and flowers Levende planten en bloemen 9 549 38, Overige niet eetbare 

producten (95%) 

 

01.7 Other substances of vegetable 

origin: Soya beans, linseed, cotton, 

tobacco, cinnamon, natural rubber 

Andere stoffen van plantaardige 

oorsprong: sojabonen, lijnzaad, 

katoen, tabak, kaneel, natuurlijk 

rubber 

14 547 102, Sojabonen (60%)  
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GG2 Bosbouwproducten Prioriteit?: 1/2/3 

0% totaal gewicht; niet genoemd als 

prioriteit (Tukker et al., 2006) 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

4 454 

duizend 

ton 

Categorie: biomassa Transitiestroom: 

biomassa en 

voedsel 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent 

met % 

Gekozen LCA 

referentie 

01.5 Products of forestry and logging: Live 

forest tree plants, forest tree seeds, forest 

trees, logs of coniferous wood, logs of non-

coniferous wood, logs of tropical wood, fuel 

wood of coniferous wood, fuel wood of non-

coniferous wood, natural cork, products for 

ornamental purposes 

Producten van bosbouw en houtkap: 

Levende bosboomplanten, 

bosboomzaden, bosbomen, stammen 

van naaldhout, stammen van niet-

naaldhout, stammen van tropisch hout, 

brandhout van naaldhout, brandhout van 

niet-naaldhout, natuurkurk, producten 

voor sierdoeleinden 

4 454 36, Ander rondhout 

(40%), Brandhout, 

houtskool,-afval; kurk 

(40%) 

 

 

GG3 Veehouderij, jacht producten en 

visserij 

Prioriteit?: 1/2/3 

0% totaal gewicht; voedsel een prioriteit 

(Tukker et al., 2006); stikstofcrisis 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

7 415 +? 

duizend ton 

Categorie: biomassa Transitiestroom: 

biomassa en voedsel 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

Gekozen LCA 

referentie 
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hoofdcomponent met 

% 

01.8 Live animals: Dairy cattle, other 

cattle and buffaloes, calves, horses, 

asses mules and hinnies, sheep, 

goats, swine, chickens, turkeys, 

geese, etc. 

01.8 Levende dieren: Melkvee, andere 

runderen en buffels, kalveren, paarden, 

ezels, muilezels en muilezels, schapen, 

geiten, varkens, kippen, kalkoenen, 

ganzen, enz. 

5 632 64, Levende dieren 

(90%) 

 

01.9 Raw milk from bovine cattle, 

sheep and goats 

01.9 Rauwe melk van runderen, schapen 

en geiten 

? 4  

01A Other raw materials of animal 

origin: Semen, wool, eggs, honey, 

snails, edible products, non-edible 

products, skins, 

01A Overige grondstoffen van dierlijke 

oorsprong: Sperma, wol, eieren, honing, 

slakken, eetbare producten, niet-eetbare 

producten, huiden 

1 427 30, Eieren (95%)  

01B Fish and other fishing products: 

For human consumptions, not for 

human consumption, crustaceans, 

mollusks, seaweeds 

01B Vis en andere visserijproducten: Voor 

menselijke consumptie, niet voor 

menselijke consumptie, schaaldieren, 

weekdieren, zeewier 

356 155, Verse of 

verduurzaamde vis 

(70%) 

 

 

GG4 Voedsel, plantaardig Prioriteit?: 1/2/3 

3% totaal gewicht; voedsel een 

prioriteit (Tukker et al., 2006) 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

39 522 

duizend ton 

Categorie: biomassa Transitiestroom: 

biomassa en voedsel 

Engels Nederlands  Aantal rijen subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

4.3 Fruit and vegetables, 

processed and preserved: 

Potatoes, fruit and vegetable 

Groenten en fruit, bewerkt en 

geconserveerd: Aardappelen, 

vruchten- en groentesappen, 

12 597 400, Zemelen, overig veevoeder 

(40%), Bevroren fruit, 
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juices, dried, frozen, pastes, 

nuts, wastes or by-products 

gedroogd, diepgevroren, pasta's, 

noten, afval of bijproducten 

fruitbereidingen (20%), 

Groentebereidingen (20%) 

4.6 Grain mill products, starch, 

animal food: Rice, wheat, flour, 

breakfast cereals, glucose, feed 

for animals 

Graanproducten, zetmeel, 

diervoeding: Rijst, tarwe, meel, 

ontbijtgranen, glucose, voedsel voor 

dieren 

26 925 162, Zemelen, overig veevoeder 

(55%) 

 

 

GG5 Voedsel, dierlijk Prioriteit?: 1/2/3 

2% totaal gewicht, voedsel een prioriteit 

(Tukker et al., 2006) 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

38 031 

duizend ton 

Categorie: biomassa Transitiestroom: 

biomassa en voedsel  

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

4.1 Meat, raw hides and skins and 

meat products: Fats, hides or fresh, 

chilled or frozen meat of bovine, 

equine, animals, swine, sheep, 

goats  

Vlees, rauwe huiden en vleesproducten: 

Vetten, huiden of vers, gekoeld of 

bevroren vlees van runderen, paarden, 

dieren, varkens, schapen, geiten 

11 766 324, Vers, gekoeld of 

bevroren vlees (65%) 

 

4.2 Fish and fish products, 

processed and preserved: Fillets or 

other meat, fresh, chilled, frozen, 

dried, salted, in brine, smoked  

Vis en visproducten, verwerkt en 

geconserveerd: Filets of ander vlees, 

vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, 

gezouten, gepekeld, gerookt 

4 738 363, Verse of 

verduurzaamde vis (95%) 

 

4.5 Dairy products and ice cream: 

Milk, cream, butter, spreads, 

cheese, curd, yoghurt, whey, ice 

cream 

Zuivelproducten en roomijs: Melk, room, 

boter, smeersels, kaas, kwark, yoghurt, 

wei, roomijs 

21 527 159, Verse melk en room 

(50%) 

 



TNO rapport | TNO 2022 R10710                                                                  Bijlage A  l  6/24   

TNO PUBLIEK 

 

GG6 Voedsel, overig Prioriteit?: 1/2/3 

7% totaal gewicht; voedsel een prioriteit 

(Tukker et al., 2006) 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

109 750 

duizend ton 

Categorie: biomassa Transitiestroom: 

biomassa en 

voedsel 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met %  

Gekozen LCA 

referentie 

4.4 Animal and vegetable oils and 

fats: Lard oil, fish oil, groundnut oil, 

olive oil, sunflower-seed oil, rape 

colza and mustard oil, palm oil 

Dierlijke en plantaardige oliën en vetten: 

Reuzelolie, visolie, arachideolie, olijfolie, 

zonnebloemolie, koolzaad- en mosterdolie, 

palmolie 

18 878 119, Perskoeken e.d. 

(30%), Ov. plantaardige 

oliën en vetten (30%) 

 

4.7 Beverages: Distilled alcoholic, 

wine, fermented beverages, beer, 

water, non-alcoholic beverages 

Dranken: Gedistilleerde alcoholische 

dranken, wijn, gefermenteerde dranken, 

bier, water, non-alcoholische dranken 

21 332 188, Niet alcoholische 

dranken (40%), Bier 

(25%) 

 

4.8 Other food products n.e.c. and 

tobacco products (except in parcel 

service or grouped): Bread, cake, 

bakers’ wares, macaroni, couscous, 

sugar, cocoa powder, chocolate, 

etc. 

Overige voedingsmiddelen n.e.g. en 

tabaksproducten (behalve in pakketdienst 

of gegroepeerd): Brood, cake, 

bakkerswaren, macaroni, couscous, suiker, 

cacaopoeder, chocolade, enz. 

69 540 221, Bereide 

voedingsmiddelen n.a.g. 

(80%) 

 

 

GG7 Steenkool en bruinkool, 

ruwe aardolie en aardgas 

Prioriteit?: 1/2/3 

19% totaal gewicht; moeten 

naar hernieuwbaar 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

294 914 duizend 

ton 

Categorie: fossiel Transitiestroom: 

maakindustrie 
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Engels Nederlands  Aantal rijen subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

02.1 Coal and lignite: Hard 

coal, lignite 

Steenkool en bruinkool 83 924 5, Steenkool (95%)  

02.2 Crude petroleum Ruwe aardolie  142 908 3, Ruwe aardolie (85%)  

02.3 Natural gas Aardgas 68 082 2  

 

GG8 Cokes en aardolieproducten Prioriteit?: 1/2/3 

12% totaal gewicht; moeten naar 

hernieuwbaar 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

186 292 

duizend ton 

Categorie: fossiel Transitiestroom: 

maakindustrie 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

07.1 Coke oven products; briquettes, 

ovoids and similar solid fuels 

Cokes ovenproducten; briketten, 

eierkolen en soortgelijke vaste 

brandstoffen 

5 146 9, Steenkoolbriketten 

(90%) 

 

07.2 Liquid refined petroleum 

products: motor spirit, aviation spirit, 

naphtha, gas oils  

Vloeibare geraffineerde 

aardolieproducten: Motor benzine, 

luchtvaartbenzine, nafta, gasoliën 

168 226 46, Benzine (55%)  

07.3 Gaseous, liquefied or 

compressed petroleum products: 

Propane, butane, ethylene, propylene, 

butylene, butadiene  

Gasvormige, vloeibare of 

gecomprimeerde aardolieproducten: 

Propaan, butaan, ethyleen, propyleen, 

butyleen, butadieen 

9 387 13  
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07.4 Solid or waxy refined petroleum 

products: Petroleum jelly, paraffin wax, 

petroleum coke, petroleum bitumen 

Vaste of wasachtige geraffineerde 

aardolieproducten: petroleumgelei, 

paraffinewas, petroleumcokes, 

petroleumbitumen 

3 533 16, Overige 

aardoliederivaten (95%) 

 

 

GG9 Ertsen Prioriteit?: 1/2/3 

4% totaal gewicht  

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

66 517 

duizend ton 

Categorie: metaal Transitiestroom: 

maakindustrie 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

03.1 Iron ores Ijzer ertsen 64 437 2  

03.2 Non-ferrous metal ores (except 

uranium and thorium ores): Copper, 

nickel, aluminium, precious metals, 

lead, zinc, tin 

Non-ferrometaalertsen (behalve 

uranium- en thoriumertsen): Koper, 

nikkel, aluminium, edele metalen, lood, 

zink, tin 

2 080 19, Overige ertsen en 

concentraten (95%) 

 

03.6 Uranium and thorium ores Uranium- en thoriumerts 0 4  

 

GG10 Zout, zand, grind, klei Prioriteit?: 1/2/3 

12% totaal gewicht 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

190 871 

duizend ton 

Categorie: mineraal Transitiestroom: 

maakindustrie, 

bouw 

Engels Nederlands  Aantal rijen subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 
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03.3 Chemical and (natural) 

fertilizer minerals: Natural 

calcium or aluminium calcium 

phosphates, unroasted iron 

pyrites; crude or unrefined 

sulphur 

Chemische en (natuurlijke) 

kunstmestmineralen: Natuurlijke calcium- 

of aluminiumcalciumfosfaten, ongebrande 

ijzerpyriet; ruwe of ongeraffineerde zwavel 

2 738 11, Overige ruwe mineralen 

(85%) 

 

03.4 Salt Zout 6 304 4, Zout, ruw of geraffineerd 

(80%) 

 

03.5 Stone, sand, gravel, clay, 

peat and other mining and 

quarrying products n.e.c.: 

Marble, granite, sandstone, 

limestone, chalk, natural 

sands, pebbles, clays 

Steen, zand, grind, klei, turf en andere 

mijnbouw- en winningsproducten, n.e.g.: 

Marmer, graniet, zandsteen, kalksteen, 

krijt, natuurlijk zand, kiezelstenen, klei 

181 829 56, Grind, ook gebroken, zand, 

overig (25%), Overige ruwe 

mineralen (20%), Industriezand 

(15%), Steenslag, keistenen, 

macadam (15%) 

 

 

GG11 Overige minerale producten Prioriteit?: 1/2/3 

6% totaal gewicht; housing een 

prioriteit (Tukker et al., 2006) 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

88 692 

duizend ton 

Categorie: mineraal Transitiestroom: bouw, 

consumptiegoederen 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met 

% 

Gekozen LCA 

referentie 

09.1 Glass and glass products, 

ceramic and porcelain products: Glass 

sheets, safety glass, mirrors, bottles, 

Glas en glasproducten, keramiek en 

porselein: glasplaten, veiligheidsglas, 

spiegels, flessen, drinkglazen, 

7 809 179, Keramische 

bouwmaterialen (85%) 
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drinking glasses, glassware, bricks, 

tiles, ceramics 

glaswerk, bakstenen, tegels, 

keramiek 

09.2 Cement, lime and plaster: 

Portland cement, quickline, plaster, 

Dolomite 

Cement, kalk en gips: 

Portlandcement, quickline, gips, 

Dolomiet 

11 363 11, Cement (75%)  

09.3 Other construction materials, 

manufactures: Tiles, bricks, 

prefabricated buildings, plaster 

products, mortars, millstones, 

graphite, corundum 

Andere bouwmaterialen, fabrikaten: 

Tegels, bakstenen, prefab gebouwen, 

gipsproducten, mortels, molenstenen, 

grafiet, korund 

69 520 74, Bouwmaterialen van 

beton e.d. (50%) 

 

 

GG12 Chemische producten en 

kunstmest 

Prioriteit?: 1/2/3 

8% totaal gewicht; stikstofcrisis 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

126 488 

duizend ton 

Categorie:  Transitiestroom: 

maakindustrie, non-

specifiek 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent 

met % 

Gekozen LCA 

referentie 

08.1 Basic mineral chemical products: 

Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen, 

oxygen, carbon dioxide, compressed air, 

metal oxides, tanning extracts, colouring 

matter, metalloids, rare earth metals, 

metallic halogenates, sulphides 

Chemische basisproducten: waterstof, 

argon, edelgassen, stikstof, zuurstof, 

kooldioxide, perslucht, metaaloxiden, 

looiextracten, kleurstoffen, metalloïden, 

zeldzame aardmetalen, 

metaalhalogenaten, sulfiden 

16 424 246, Overige 

chemische 

basisproducten (70%) 
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08.2 Basic organic chemical products: 

Hydrocarbons, monohydric alcohols, 

diols, polyalcohols, phenols, acids 

Organische basisproducten: 

Koolwaterstoffen, eenwaardige 

alcoholen, diolen, polyalcoholen, fenolen, 

zuren 

67 400 412, Overige 

chemische 

basisproducten (65%) 

 

08.3 Nitrogen compounds and fertilizers 

(except natural fertilizers): Nitric acid, 

ammonium chloride, urea, 

superphosphates, animal and vegetable 

fertilizers 

Stikstofverbindingen en meststoffen 

(behalve natuurlijke meststoffen): 

Salpeterzuur, ammoniumchloride, ureum, 

superfosfaten, dierlijke en plantaardige 

meststoffen 

42 643 37, Overige natuurlijke 

meststoffen (50%) 

 

08.7 Nuclear fuel: Enriched uranium and 

plutonium and their compounds, depleted 

uranium and thorium and their 

compounds, other radioactive elements 

and isotopes 

Kernbrandstof: Verrijkt uranium en 

plutonium en hun verbindingen, verarmd 

uranium en thorium en hun verbindingen, 

andere radioactieve elementen en 

isotopen 

21 18  

 

GG13 Farmaceutica en chemische 

producten 

Prioriteit?: 1/2/3 

1% totaal gewicht 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

13 383 

duizend 

ton 

Categorie: overig Transitiestroom: 

maakindustrie 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

08.5 Pharmaceuticals and 

parachemicals including pesticides 

and other agro-chemical products: 

Insecticides, disinfectants, paints and 

Farmaceutische en parachemische 

producten, waaronder pesticiden en andere 

agrochemische producten: Insecticiden, 

ontsmettingsmiddelen, verven en 

13 383 455, Overige chemische 

producten nag (40%), 

Medicinale, farmaceutische 
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varnishes, make-up, shampoo, 

glues, essential oils, photographic 

paper, biodiesel, hormones, 

antibiotics  

vernissen, make-up, shampoo, lijmen, 

etherische oliën, fotopapier, biodiesel, 

hormonen, antibiotica 

prod. (25%), Verf-, kleur- 

en looistoffen (15%) 

 

GG14 Kunststoffen, rubber Prioriteit?: 1/2/3 

1% totaal gewicht; moeten naar 

hernieuwbaar 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

23 784 

duizend ton 

Categorie: overig Transitiestroom: 

kunststoffen, 

maakindustrie 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

08.4 Basic plastics and synthetic 

rubber in primary forms: Polymers 

of ethylene, styrene, vinyl chloride, 

propylene or other olefins, vinyl 

acetate, synthetic rubber 

Basiskunststoffen en synthetisch rubber in 

primaire vormen: Polymeren van ethyleen, 

styreen, vinylchloride, propyleen of andere 

olefinen, vinylacetaat, synthetisch rubber 

14 281 109, Kunststoffen (w.o. 

plastics) (90%) 

 

08.6 Rubber or plastic products: 

Tyres, inner tubes, unvulcanised 

rubber, tubes, pipes, hoses, 

conveyor belts, sheets, apparel 

accessories, school supplies, 

packaging 

Banden, binnenbanden, ongevulkaniseerd 

rubber, binnenbanden, buizen, slangen, 

transportbanden, lakens, 

kledingaccessoires, schoolbenodigdheden, 

verpakkingen 

9 503 192, Overige fabrikaten 

n.a.g. (45%), 

Kunststoffen (w.o. 

plastics) (40%) 

 

 

GG15 Basismetalen en 

basismetaalproducten 

Prioriteit?: 1/2/3 

4% totaal gewicht; ook kritieke 

materialen 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

Categorie: metaal Transitiestroom: 

maakindustrie, 

bouw 
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57 588 

duizend 

ton 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

10.1 Basic iron and steel and ferro-alloys 

and products of the first processing of iron 

and steel (except tubes): Pig iron, ferro-

alloys, granules, flat rolled products of 

non alloy steel, stainless steel, other alloy 

steel, bars and rods, railways 

Basisijzer en staal en ferrolegeringen 

en producten van de eerste bewerking 

van ijzer en staal (behalve buizen): 

Ruwijzer, ferrolegeringen, korrels, 

gewalste platte producten van niet-

gelegeerd staal, roestvrij staal, ander 

gelegeerd staal, staven en staven, 

spoorwegen 

39 016 346, Gewalste 

halffabrikaten (30%), 

(Opgerold) plaatstaal en –

ijzer (30%) 

 

10.2 Non ferrous metals and products 

thereof: Silver, gold, platinum, aluminium, 

lead, zinc, tin, copper, nickel, natural 

uranium 

Non-ferro metalen en producten 

daarvan: zilver, goud, platina, 

aluminium, lood, zink, tin, koper, nikkel, 

natuurlijk uranium 

12 110 192, Aluminium en -

legeringen, ruw (35%), 

Overige halffabrikaten 

(30%), Zink en -

legeringen, ruw (20%) 

 

10.3 Tubes, pipes, hollow profiles and 

related fittings: Of steel, cast-steel or 

cast-iron 

Buizen, pijpen, holle profielen en 

aanverwante hulpstukken: van staal, 

gietstaal of gietijzer 

2 024 89  

10.4 Structural metal products: Metal 

buildings, bridges, towers, structures, 

doors, windows, frames 

Structurele metalen producten: metalen 

gebouwen, bruggen, torens, 

constructies, deuren, ramen, kozijnen 

4 438 11, Constructiewerken van 

metalen (80%) 
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GG16 Metaalproducten Prioriteit?: 1/2/3 

2% totaal gewicht 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

23 303 

duizend ton 

Categorie: metaal Transitiestroom: 

maakindustrie 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent 

met % 

Gekozen LCA 

referentie 

10.5 Boilers, hardware, weapons and 

other fabricated metal products: 

Radiators, boilers, reservoirs, 

weapons, bombs, knives, razors, 

cutlery, hinges, hand tools, springs, 

chains, fasteners, household articles 

Ketels, ijzerwaren, wapens en andere 

gefabriceerde metalen producten: radiatoren, 

boilers, reservoirs, wapens, bommen, messen, 

scheermessen, bestek, scharnieren, 

handgereedschap, veren, kettingen, 

bevestigingsmiddelen, huishoudelijke artikelen 

23 303 350, Overige 

metaalfabrikaten 

(45%) 

 

 

GG17 Machines voor industrie Prioriteit?: 1/2/3 

2% totaal gewicht 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

26 382 

duizend 

ton 

Categorie: metaal / 

overig 

Transitiestroom: 

maakindustrie 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent 

met % 

Gekozen LCA 

referentie 
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11.1 Agricultural and forestry 

machinery: Tractors, ploughs, harrows, 

seeders, manure spreaders, mowers, 

harvesting amchines, milking 

machines, poultry machinery 

Land- en bosbouwmachines: Tractoren, 

ploegen, eggen, zaaimachines, 

mestverspreiders, maaimachines, 

oogstmachines, melkmachines, 

pluimveemachines 

2 204 59, 

Landbouwtraktoren 

en –machines (70%) 

 

11.8 Other machines, machine tools 

and parts: Outboard motors, engines, 

wind turbines, pumps, compressors, 

valves, bearing, fly wheels, cranes, 

fork-lift trucks, lifting and handling 

machines, electromechanical tools, 

freezers, air-conditioning, goods-

vending machines, machine tools, 

bakery ovens, weaving machines 

Overige machines, werktuigmachines en 

onderdelen: Buitenboordmotoren, motoren, 

windturbines, pompen, compressoren, kleppen, 

lagers, vliegwielen, kranen, vorkheftrucks, hef- 

en handlingmachines, elektromechanische 

gereedschappen, diepvriezers, airconditioning, 

goederen- verkoopautomaten, 

gereedschapsmachines, bakkerijovens, 

weefmachines 

24 178 715, Overige 

machines en 

apparaten (80%) 

 

 

GG18 Overige machines Prioriteit?: 1/2/3 

1% totaal gewicht; ICT vraag vanuit 

Elisabeth Leegwater 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

14 896 

duizend 

ton 

Categorie: metaal / 

overig 

Transitiestroom: 

consumptiegoederen 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

11.2 Domestic appliances n.e.c. 

(White goods): Refrigerators, 

freezers, washing machines, fans, 

Huishoudelijke apparaten n.e.g. (Witgoed): 

koelkasten, diepvriezers, wasmachines, 

ventilatoren, elektrothermische apparaten, 

ovens, fornuizen 

2 129 69, Elektrische machines, 

apparaten (90%) 
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electro-thermic appliances, ovens, 

stoves 

11.3 Office machinery and 

computers: Computers, ATMs, 

monitors, printers, computing 

machines, accounting machines 

Kantoormachines en computers: computers, 

geldautomaten, monitoren, printers, 

rekenmachines, boekhoudmachines 

3 316 60, Elektrische machines, 

apparaten (25%), Overige 

fabrikaten n.a.g. (20%), 

Overige machines en 

apparaten (15%) 

 

11.4 Electric machinery and 

apparatus n.e.c.: AC/DC motors, 

generators, engines, transformers, 

inductors, converters, 

accumulators, switches, plugs, 

lamps, lighting fittings, electro-

magnets 

Elektrische machines en apparaten, n.e.g.: 

AC/DC stroommotoren, generatoren, 

motoren, transformatoren, inductoren, 

omvormers, accu's, schakelaars, stekkers, 

lampen, verlichtingsarmaturen, 

elektromagneten 

4 969 258, Elektrische 

machines, apparaten 

(85%) 

 

11.5 Electronic components and 

emission and transmission 

appliances: Cathode-ray tubes, 

magnetrons, diodes, electronic 

integrated circuits, television 

cameras, telephones, aerials 

Elektronische componenten en emissie- en 

transmissieapparatuur: kathodestraalbuizen, 

magnetrons, diodes, elektronische 

geïntegreerde schakelingen, 

televisiecamera's, telefoons, antennes 

1 066 74, Elektrische machines, 

apparaten (65%) 

 

11.6 Television and radio 

receivers; sound or video 

recording or reproducing 

apparatus and associated goods 

(Brown goods): Radio broadcast 

receivers, television receivers, 

record players, video cameras, 

Televisie- en radio-ontvangers; apparaten 

voor het opnemen of weergeven van geluid 

of video en aanverwante goederen (bruine 

goederen): ontvangers voor radio-

uitzendingen, televisie-ontvangers, 

platenspelers, videocamera's, microfoons, 

luidsprekers, consoles voor videogames 

1 372 97, Overige fabrikaten 

n.a.g. (20%) 
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microphones, loud speakers, video 

game consoles 

11.7 Medical, precision and optical 

instruments, watches and clocks: 

Compasses, tachometers, 

mathematical calculating 

instruments, hydrometers, 

thermometers, pyrometers, 

barometers, hygrometers and 

psychrometers 

Medische, precisie en optische 

instrumenten, horloges en klokken: 

Kompassen, toerentellers, wiskundige 

rekeninstrumenten, hydrometers, 

thermometers, pyrometers, barometers, 

hygrometers en psychrometers 

2 044 294, Overige fabrikaten 

n.a.g. (90%) 

 

 

GG19 Transportmiddelen Prioriteit?: 1/2/3 

1% totaal gewicht; transport een 

prioriteit (Tukker et al., 2006) 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

17 915 

duizend 

ton 

Categorie: metaal Transitiestroom: 

consumptiegoederen, 

maakindustrie 

Engels Nederlands  Aantal rijen subcategorieën 

+ hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

12.1 Automobile industry products: 

Engines, motor vehicles, lorries, 

trailers, seats, seat belts 

Motoren, motorvoertuigen, 

vrachtwagens, aanhangwagens, 

stoelen, veiligheidsgordels 

16 339 138, Motorvoertuigen voor 

wegvervoer (80%) 

 

12.2 Other transport equipment: 

Ships, tankers, dredgers, vessels, 

sailboats, service vehicles, railway 

passenger coaches, locomotives, 

turbo-jets, helicopters, aeroplanes, 

Overige transportmiddelen: 

Schepen, tankers, baggerschepen, 

vaartuigen, zeilboten, 

dienstvoertuigen, treinwagons, 

locomotieven, turbojets, helikopters, 

1 576 136, Elektrische machines, 

apparaten (25%), Motorfietsen 

en (brom)fietsen (20%), 

Schepen (15%), Gebruikt 

aannemersmateriaal e.d. 

(15%) 
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spacecraft, motorcycles, baby 

carriages 

vliegtuigen, ruimtevaartuigen, 

motorfietsen, kinderwagens 

 

GG20 Textiel Prioriteit?: 1/2/3 

0% totaal gewicht 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

4 325 

duizend ton 

Categorie: biomassa Transitiestroom: 

consumptiegoederen 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

05.1 Textiles: Wool, cotton, jute, 

silk, flax, man made filaments, 

knitted fabrics, bed linen, table 

linen, curtains, parachutes, carpets, 

felt 

Textiel: Wol, katoen, jute, zijde, vlas, 

kunstmatige filamenten, gebreide 

stoffen, beddengoed, tafellinnen, 

gordijnen, parachutes, tapijten, vilt 

4 325 744, Weefsels en 

textielwaren (85%) 

 

 

GG21 Kleding, bont en leer Prioriteit?: 1/2/3 

0% totaal gewicht 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

3 528 

duizend ton 

Categorie: biomassa Transitiestroom: 

consumptiegoederen, 

maakindustrie 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met 

% 

Gekozen LCA referentie 

05.2 Wearing apparel and articles of 

fur: Jackets, trousers, workwear, 

Kleding en bontartikelen: Jassen, 

broeken, werkkleding, overjassen, 

2 558 358, Kleding, breiwerk, 

schoeisel (95%) 
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overcoats, suits, dresses, 

underpants, blouses, shirts, 

handkerchiefs, ski suits, pullovers 

kostuums, jurken, onderbroeken, 

blouses, overhemden, zakdoeken, 

skipakken, pullovers 

05.3 Leather and leather products: 

Tanned or dressed fur skins, leather, 

handbags, footwear 

Leer en leerproducten: Gelooide of 

geklede bonthuiden, leer, 

handtassen, schoeisel 

970 172  

 

GG22 Hout- en kurkproducten, 

papier & pulp 

Prioriteit?: 1/2/3 

3% totaal gewicht 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

45 041 

duizend ton 

Categorie: biomassa Transitiestroom: 

maakindustrie, 

consumptiegoederen 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met 

% 

Gekozen LCA 

referentie 

06.1 Products of wood and cork 

(except furniture): Wood cut 

lengthwise, wood in chips, railway 

sleepers, plywood sheets, window 

frames, prefabricated wooden 

buildings, tableware, natural cork, 

basket ware 

Producten van hout en kurk 

(uitgezonderd meubelen): Hout in de 

lengte gesneden, hout in spaanders, 

spoorbielzen, multiplexplaten, 

raamkozijnen, geprefabriceerde houten 

gebouwen, tafelgerei, natuurkurk, 

mandenwaren 

25 585 191, Fineer, 

plaatmateriaal e.d. 

(40%), Vierkant gehakt 

en gezaagd hout (35%) 

 

06.2 Pulp, paper and paper 

products: Chemical / mechanical 

wood pulp, newsprint, paper, 

paperboard, kraft paper, cartons, 

toilet paper, tampons, envelopes 

Pulp, papier en papierproducten: 

Chemische / mechanische houtpulp, 

krantenpapier, papier, karton, 

kraftpapier, dozen, toiletpapier, 

tampons, enveloppen 

19 456 185, Papier en karton, 

onbewerkt (55%) 
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GG23 Meubels Prioriteit?: 1/2/3 

0% totaal gewicht 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

4 283 

duizend ton 

Categorie: biomassa / 

metaal / kunststoffen 

Transitiestroom: 

consumptiegoederen 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met % 

Gekozen LCA 

referentie 

13.1 Furniture: seats with metal / 

wooden frames, wooden furniture 

for shops, kitchen furniture, 

mattress supports  

Meubilair: stoelen met metalen/houten 

frames, houten meubelen voor 

winkels, keukenmeubels, 

matrasdragers 

4 283 39, Meubelen (niet antiek) 

(75%) 

 

 

GG24 Afval Prioriteit?: 1/2/3 

4% totaal gewicht 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

57 248 

duizend ton 

Categorie: overig Transitiestroom: 

non-specifiek 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met 

% 

Gekozen LCA 

referentie 

14.1 Household and municipal waste: 

Non-recyclable non-hazardous municipal 

waste 

Huishoudelijk en gemeentelijk afval: 

Niet-recyclebaar niet-gevaarlijk 

gemeentelijk afval 

17 715 1, Overige chemische 

producten nag (60%) 

 

14.2 Other waste and secondary raw 

materials: Sewage sludge, vessels for 

Overig afval en secundaire 

grondstoffen: Zuiveringsslib, 

39 533 119, Schroot (50%)  
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breaking up, glass waste, paper waste, 

plastic waste, textile waste, non-

hazardous metal waste, hazardous 

chemical waste, human hair 

breekvaten, glasafval, papierafval, 

kunststofafval, textielafval, ongevaarlijk 

metaalafval, gevaarlijk chemisch afval, 

mensenhaar 

 

GG25 Overig Prioriteit?: 1/2/3 

1% totaal gewicht 

Indicatie 

vervoerd 

gewicht:  

11 931 

duizend ton 

Categorie: overig Transitiestroom: 

non-specifiek 

Engels Nederlands  Aantal rijen 

subcategorieën + 

hoofdcomponent met 

% 

Gekozen LCA 

referentie 

15 Parcels, small packages Pakketten, kleine pakketten 5 369 -  

17.5 Other non market goods n.e.c.: 

Photographic plates and film, museum 

collections 

Overige niet-marktgoederen, n.e.g.: 

Fotografische platen en film, 

museumcollecties 

209 9, Schepen (95%)?  

20 Other goods not elsewhere 

classified 

Andere goederen niet elders 

geclassificeerd 

34 -  

06.3 Printed matter and recorded 

media: Books, brochures, leaflets, 

newspapers, computer games, 

operating systems, cinematographic 

film, printed music, audio discs  

Drukwerken en opgenomen media: 

Boeken, brochures, folders, kranten, 

computerspellen, besturingssystemen, 

cinematografische film, gedrukte muziek, 

audiodiscs 

4 106 60, Drukwerk (90%)  

13.2 Other manufactured goods: Coins, 

jewelry, musical instruments, snow-

Andere vervaardigde goederen: munten, 

juwelen, muziekinstrumenten, 

sneeuwski's, poppen, puzzels, bezems, 

2 213 202, Overige fabrikaten 

n.a.g. (55%) 
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skis, dolls, puzzles, brooms, tooth 

brushes, pens, umbrellas, lighters  

tandenborstels, pennen, paraplu's, 

aanstekers 

 

 

Missing: 
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15.2: Overige fabrikaten n.a.g. (70%) 

16.1: Gebruikte emballage (55%) 

17.1: Verhuisboedels (95%)  
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De classificatie van goederen maakt gebruik van een indeling gebaseerd op de 

NST 2007. Deze codering is vanaf het referentiejaar 2008 van kracht binnen de 

lidstaten van de Europese Unie. 

NST 2007 is een classificatiesysteem voor producten en activiteiten en houdt 

rekening met de economische activiteit waaruit de goederen afkomstig zijn. 

 

 “Voor levering maart is uitgesplitst naar 10 NSTR categorieën. NSTR indeling 

wordt echter uitgefaseerd. Daarom willen we voor regionale stromen over naar 

NST2007 categorieën. Eerder spraken we steeds over of NST2007 indeling 2 digit 

en als mogelijk NST2007 3 digit. Voor een vergelijkbare statistiek (in- uit- en 

doorvoer) is echter gekozen voor een mengvorm waarbij sommige NST2007 3 digit 

categorieën apart zijn gehouden en andere 2 digit categorieën of 3 digit categorieën 

zijn samengevoegd om te komen tot 20 nieuwe categorieën, de zogenaamde 

productgroepen. De keuzes voor samenvoeging van onderliggende NST2007 

categorieën is gedaan op basis van:  
- Relevantie voor beleid (in dit geval mn RWS);  

- Grootte van de onderliggende categorieën (in termen van totaal gewicht) – 

te kleine groepen kunnen niet betrouwbaar worden berekend;  

- Vergelijkbaarheid in termen van waarde per gewicht van onderliggende 

categorieën;  

- Uitkomen op een totaal van ongeveer 20 groepen;  

- Om aan te sluiten bij de aanbod en gebruiktabellen worden een aantal 

categorieën (NST 16, 18 en 19) herverdeeld.” 

 

Input -> Gebruik en voorraad -> Verlies 

Er komt: CBS Gegevenslevering over de jaren 2015-2022. Deze komt voor alle 25:  

 

 
 

Vervoerd gewicht: gegevens over het vervoerd ladinggewicht door Nederlandse 

bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg 

gewicht) van meer dan 3,5 ton. CBS verzamelt deze data door weggebruikers de 

gevraagde gegevens aan te laten leveren óf via een internetvragenlijst, óf via XML 

(elektronisch aftappen van informatie uit het Transport Management Systeem van 

goederenwegvervoerders). 
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Voedsel – mate van ondervoeding 

De FAO houdt gegevens bij over het vóórkomen van ondervoeding (de Prevalence 

of undernourishment) in alle landen in de wereld (als een voortschrijdend 3-jaarlijks 

gemiddelde. De meest recente resultaten zijn gegeven in Figuur 40. 

 

 

Figuur 40 Ondervoeding in de wereld (bron: FAOStat). 

Zoals bij veel indicatoren is ook hier het probleem dat de mate van risico moeilijk is 

in te schatten: wat betekent het dat 10% van de bevolking ondervoed is? Is dat een 

risico? Is het een aspect om mee te nemen in de sociale impact van onze 

consumptie? De 20 landen met de ernstigste ondervoeding liggen in sub-Sahara 

Afrika aangevuld met Haïti, Yemen, Irak, Afghanistan en Papua-Nieuw Guinea. 

 

Verder zijn er data verzameld over ongeveer 150 landen, waardoor de 

dekkingsgraad van deze indicator verre van volledig is. 

 

Gezondheid - kindersterfte 

Kindersterfte (Mortality rate, under-5 per 1,000 live births) wordt gepubliceerd door 

de Worldbank10. De meest recente gegevens zijn gegeven in Figuur 41. 

 

 
10 https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT 
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Figuur 41 Kindersterfte (bron: Worldbank). 

De kindersterfte varieert tussen 2 kinderen per 1000 geboorte (IJsland) en 117 voor 

Nigeria en Somalië. Het wereldgemiddelde ligt op 38 sterftes/1000 geboortes, maar 

voor Sub-Sahara Afrika is dat getal 76. Rijkere delen van de wereld komen 

vanzelfsprekend tot aanzienlijke betere cijfers: Nederland zit op 4, hoog-inkomen-

landen op 5. 

 

Onderwijs en opleiding – jonge schoolverlaters 

 

De UNESCO verzamelt gegevens over onderwijs, waaronder de mate waarin jonge 

kinderen voortijdig school verlaten (Out-of-school rate for adolescents and youth of 

lower and upper secondary school age, both sexes). De wereldwijde dekking van 

deze indicator is matig: 72 landen zijn niet geregistreerd, waaronder veel Sub-

Sahara-landen waarvan het gehalte schoolverlaters naar alle verwachting zeer 

groot is. Deze dekking maakt deze indicator minder geschikt als onderdeel van een 

geaggregeerde indicatorset. 

 

Voor de wel geregistreerde landen varieert het aantal schoolverlaters tussen 

Singapore (0,08%) en Tanzania (76%). Het wereldgemiddelde ligt op 24% en dat 

van Europa op 4%. Nederland staat met 0,5% schoolverlaters in deze lijst op een 6e 

plaats. 
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Figuur 42 Percentage schoolverlaters (bron: UNESCO). 

 

Sociale gelijkheid 

Voor het vaststellen van de (inkomens)gelijkheid in een land zijn verschillende 

indices opgesteld. De Palma-verhouding geeft de verhouding weer tussen het 

inkomen aandeel van de 10% ten opzichte van de laagste 40%. Een ander 

veelgebruikte index is de Gini-coëfficiënt: deze is een maat voor de mate waarin 

een bepaald percentage van de bevolking een zeker percentage van het inkomen 

verdient. Hierbij zijn de extreme waardes 0 (50% van de bevolking verdient 50% 

van het inkomen) en 1 (een zeer kleine groep verdient al het inkomen).  

 

In de praktijk loopt deze Gini-coëfficiënt (Figuur 43) van 63 (Zuid-Afrika) als hoogste 

waarde naar 25 (Slovenië en Oekraïne). Nederland scoort met 28 als een land met 

een relatief gelijke inkomensverdeling. 
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Figuur 43 Gini-coëfficiënten (inkomensverdeling)(bron: Worldbank). 

Huisvesting 

Een maat voor de kwaliteit van huisvesting kan het aandeel van de stedelijke 

bevolking zijn dat in ‘slums’ leeft. De Worldbank publiceert deze data en definieert 

dit als volgt: “A slum household is defined as a group of individuals living under the 

same roof lacking one or more of the following conditions: access to improved 

water, access to improved sanitation, sufficient living area, housing durability, and 

security of tenure”. 

De gegevens worden daarmee ook slechts voor landen gepubliceerd waar deze 

wijken verondersteld kunnen worden.  

 

In lage-inkomenlanden is dit aandeel gemiddeld 66% en in sub-Sahara Afrika 54%. 

In de EU scoort Roemenië met 12% slecht, en hebben daarnaast ook Griekenland 

(3%), Spanje (5%) en Portugal (3,5%) aanzienlijke delen van de (stedelijke) 

bevolking in slums wonen. 
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Netwerken 

De mogelijkheden die mensen hebben om betekenisvolle verbindingen aan te gaan 

met ‘de wereld’ kan (o.a.) gemeten worden aan de hand van het deel van de 

bevolking dat van internet gebruik maakt. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt 

van de gegevens van Ourworldindata.org, die de volgende gegevens verstrekt: 

“Individuals who have used the Internet (from any location) in the last 3 months.” 

 

Het internetgebruik stijgt wereldwijd enorm sterk. Er is slechts een beperkt aantal 

landen dat sterk achterblijft. Onder de landen met een aandeel lager dan 20% 

bevinden zich naast Haïti en Papua-Nieuw Guinea alleen maar landen uit sub-

Sahara Afrika. Congo en Tsjaad zijn de enige landen met een internetgebruik (in 

2019) onder de 10%. 
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Figuur 44 Aandeel internetgebruikers onder de bevolking (bron: ourworldindata.org). 

 

Energie 

 

 

Figuur 45 Access to electricity (bron: Ourworldindata.org). 

In Figuur 45 wordt een beeld gegeven van de ‘toegang tot elektriciteit’ dat (deels) 

invulling geeft aan het thema ‘energie’ uit de stadsdonut. Zonder dat we op 

individuele landen hoeven in te zoomen, blijkt hier al uit dat een groot deel van de 

wereld geëlektrificeerd is. Het wereldgemiddelde ligt op 90%, terwijl de ‘least 

developed countries (VN definitie) maar op 54% uitkomt, en sub-Sahara Afrika op 

47%.  

Voor deze indicator is de vraag bij welke toegang tot elektriciteit er geen sprake 

meer is van matige sociale condities, en natuurlijk ook welke actie daar op zou 

moeten volgen vanuit import-perspectief. 
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C Overzicht belangrijkste risico’s voorbeeldcases 

In onderstaande tabel worden per effectcategorie de meest bijdragende factoren voor de drie voorbeeldcases genoemd.  

 

Effectcategorie Aluminium profielen Bananen Schoenen 

Labor Rights & Decent Work Hoge risico’s voor wat betreft: 

Risico’s voor migrantarbeiders, 

discriminatie op de werkvloer en 

aandeel van populatie dat leeft onder 

de armoedelijn. Hierbij draagt import 

uit China in absolute zin het meeste 

bij. 

Import uit Panama en Ecuador draagt 

bij aan hoog risico op aandeel van de 

populatie dat leeft onder de 

armoedelijn. Daarnaast hoog risico 

voor migrantarbeiders en gedwongen 

arbeid in het land. 

Hoog risico op discriminatie op de 

werkvloer en het aandeel van 

populatie dat leeft onder de 

armoedelijn. Daarnaast zeer hoog 

risico op kinderarbeid in de sector. Dit 

speelt vooral bij de import uit China en 

Vietnam. 

Health & Safety Zeer hoge risico’s voor 

arbeidsgerelateerde kanker en 

longkanker. Een hoog risico op 

blootstelling aan lawaai op de 

werkplaats. Met name China draagt in 

absolute zin bij aan de totaal score. 

Met name door import uit Costa Rica 

zeer hoog risico op arbeidsongevallen 

en hoog risico op dodelijke 

arbeidsongevallen. Gemiddeld risico 

op blootstelling aan lawaai op de 

werkplaats.  

Hoog en zeer hoog risico op 

arbeidsgerelateerde longkanker ook 

een zeer hoog risico op dodelijke 

arbeidsongevallen. Dit laatste risico 

speelt vooral voor Portugal, mogelijke 

onderrapportage voor Vietnam en 

China kan dit beeld vertekenen. 

Human Rights Een hoog risico op grote 

conflictsituaties is bepalend voor deze 

categorie. Genderongelijkheid 

(gemiddeld risico) en kans op 

tuberculose (hoog risico) zijn andere 

onderliggende oorzaken. China draagt 

het meeste, maar ook import uit 

Duitsland en België draagt bij. 

Import uit Panama draagt het meeste 

bij. Hierbij gaat het om een gemiddeld 

risico op grote conflictsituaties, hoog 

risico op problemen rond de inheemse 

bevolking en genderongelijkheid 

(gemiddeld risico). 

Hoog risico op grote conflictsituaties 

en op problemen rond de inheemse 

bevolking is bepalend. Invoer uit China 

draagt het meeste bij. 
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Effectcategorie Aluminium profielen Bananen Schoenen 

Governance Algemene corruptie laat zeer hoge en 

hoge risico’s zien, daarnaast ook hoog 

risico voor kwetsbaarheid in het 

rechtssysteem. Wederom heeft China 

de grootste absolute bijdrage. 

Algemene corruptie laat zeer hoge 

risico’s zien, daarnaast ook (zeer) 

hoog risico voor kwetsbaarheid in het 

rechtssysteem. Ecuador en de 

Dominicaanse Republiek dragen in 

absolute zin het meeste bij. 

Kwetsbaarheid in het rechtssysteem 

en algemene corruptie laat zeer hoge 

en hoge risico’s zien. Wederom heeft 

China de grootste absolute bijdrage. 

Vietnam is het volgende meest 

risicovolle land. 

Community  Veruit de grootste bijdrage komt door 

een hoog risico op kinderen die geen 

basisonderwijs krijgen. Daarnaast ook 

ontbreken van voldoende 

ziekenhuisbedden.  

Met name import uit Panama en 

Dominicaanse Republiek geven 

aanleiding tot hoge risico’s voor 

kinderen die geen basisonderwijs 

krijgen alsook het ontbreken van 

voldoende ziekenhuisbedden.  

Veruit de grootste bijdrage komt door 

een hoog risico op kinderen die geen 

basisonderwijs krijgen (China) . 

Daarnaast ook ontbreken van 

voldoende ziekenhuisbedden bij 

Vietnam. 
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D Meest risicovolle landen en sectoren 

De SHDB 2019 laat nog steeds een forse spreiding zien in het enkelvoudige risico 

van de combinatie van een sector en land. Men kan ook bepalen welke landen en 

sectoren nu het meest risicovol zijn. Hiertoe is per land het gemiddelde genomen 

van alle sectoren en per sector het gemiddelde over alle landen. 

 

De top tien van landen met de hoogste impact (punten per USD) over alle sectoren 

is: 

1. Malawi    940 

2. Ethiopia   604 

3. Madagascar 588 

4. Kenya    398 

5. Cambodia  376 

6. Nepal    312 

7. Uganda   351 

8. Botswana  223 

9. Bangladesh  197 

10. Pakistan   160 

 

Malawi is een van de armste landen ter wereld11 en dit draagt bij aan de plaats in de 

top tien van landen doordat het uurloon laag zal zijn en hiermee de blootstelling aan 

sociale risico’s relatief groot. De belangrijkste exportproducten zijn ruwe tabak, thee 

en ruwe suiker12. Producten uit sectoren die doorgaans ook hoge scores laten zien. 

 

In de top tien van sectoren zitten alleen producten uit de agri-food sector: 

1. Oil seeds             214 

2. Bovine cattle, sheep and goats, horses 200 

3. Cereal grains nec         195 

4. Raw milk             194 

5. Plant-based fibers         173 

6. Sugar cane, sugar beet       167 

7. Sugar              144 

8. Crops nec            143 

9. Animal products nec        132 

10. Vegetables, fruit, nuts        131 

 

Reden voor de hogere scores van deze sectoren kan zijn dat de toegevoegde 

waarde relatief gering is en dat de uurlonen daar laag zijn. Dit alles leidt tot hogere 

scores. 

 

Dat uurlonen tussen sectoren en landen kunnen verschillen blijkt wanneer we 

bijvoorbeeld Noorwegen, het best scorende land, vergelijking met Malawi. In de 

woningbouwsector (Dwellings), de best scorende sector, verdient men in Malawi 

slecht 2% van dat bedrag.  

 
11 https://www.worldbank.org/en/country/malawi/overview#1 
12 https://oec.world/en/profile/country/mwi 
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Kijken we naar Oil seeds in Malawi dan is het uurloon daar bijna vijf ordes van 

grootte lager (0.03 USD/hr tegenover 42.2 USD/hr), wanneer dan ook de sociale 

risico’s daar dan hoger zijn komt men op nog grotere verschillen. 

 

Uit een ANOVA-analyse (Tabel D1) blijkt dat zowel het land als de sector sterke 

invloed heeft op de hoogte van de enkelvoudige score. Dit betekent dat alleen 

keuzes maken op basis van een land of een sector voorbij gaat aan specifieke 

combinaties. 

 

Tabel D1 Resultaten van de variantieanalyse voor de enkelvoudige score (gelijke weging) per 

land-sector combinatie. ‘df’ staat voor het aantal vrijheidsgraden, hoe lager de P-

waarde des te hoger de significantie. ‘F’ en ‘F krit’ zijn de waarden die de significantie 

bepalen. 

Bron Variatie df F P-waarde F krit 

Sector 56 5.77 8.26E-38 1.33 

Land 94 32.28 0 1.25 

Fout 5264    

Totaal 5414    
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