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DUURZAME PRODUCTIE EN CONSUMPTIE

Over het thema: Duurzame productie en consumptie gaat over de manier waarop we voedsel en goederen (en diensten) 

maken en gebruiken. Duurzaam betekent in deze context dat er in sociaal, ecologisch én economisch 

opzicht geen nadelige risico’s en gevolgen kleven aan het productieproces en het gebruik van voedsel, 

goederen en diensten. Het thema ‘Duurzame productie en consumptie’ sluit naadloos aan bij één van de 

Sustainable Development Goals ‘Responsible Production and Consumption’ (nr. 12). 

Dit doel streeft onder andere naar een circulaire samenleving waarin producten die worden gemaakt geen 

(hernieuwbaar) of zo min mogelijk hulpbronnen onttrekken aan de aarde, waarin het de keten van het 

productieproces geen negatieve gevolgen heeft voor ecosystemen, en waarin grondstoffen van producten 

aan het einde van hun levensduur teruggewonnen worden om opnieuw als grondstof te fungeren in een 

hoogwaardige toepassing. Wat betreft voedsel gaat het over het creëren van korte en zo veel mogelijk 

gesloten kringlopen. Een andere manier van produceren gaat hand in hand met een transitie in de 

consumptie van voedsel, goederen en diensten: minder wegwerp, en duurzame keuzes (waaronder minder 

consumeren).

Link met andere

thema’s:

Het thema ‘Duurzame productie en consumptie’ is nauw verbonden met klimaatverandering, 

milieuvervuiling en biodiversiteit. Daarnaast is er een link met de thema’s landrechten en dierenwelzijn. 

Gekeken naar de transitie die nodig is, is er een sterke relatie met zowel de energie- als de voedsel- en 

eiwittransitie. 

Richtlijnen en 

beleid

Het rapport Financing Circularity: Demystifying finance for cicular Economies (UNEP FI, 2020) beschrijft hoe 

financiële instellingen kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Zie daarnaast het 10 

Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns van UNEP voor meer

achtergrond over beleid.  

Nederland streeft ernaar in 2050 volledig circulair te zijn. Er is een Rijksbreed programma opgetuigd om 

deze ambitie te realiseren met o.a. handvatten voor bedrijven om werk te maken van circulaire productie. 

Verdiepings-

informatie

Zie de publicaties 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns 

en Sustainable Production and Consumption. A handbook for policymakers, beide van UNEP voor

beleidsmatige achtergrondinformatie.  

about:blank
about:blank
https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/one-planet-network/10yfp-10-year-framework-programmes
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050
https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/one-planet-network/10yfp-10-year-framework-programmes
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1951Sustainable%20Consumption.pdf
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Risicosectoren en 

specifieke risico’s

Risico’s op een negatieve impact van onduurzame productie en consumptie voor mens en milieu doen zich

voor in de volgende sectoren: chemische- en plasticsindustrie, maakindustrie, industriële landbouw en

veeteelt, electronica, bouw en vastgoed, mode en textiel, toerisme, mijnbouw en de energiesectoren. 

Bij specifieke risico’s kunt u denken aan: milieuvervuiling (plastic en visnetten in zee, zoetwatervervuiling

door ontginning van zeldzame metalen, het afdanken van electronica, het lozen van industriële afvalstoffen

en landbouwgif, etc.), verlies van bodemkwaliteit door overbemesting en pesticiden, biodiversiteitsverlies

door ontbossing, klimaatverandering door CO
2
-uitstoot. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de 

risico’s per bedrijfssector het hoofdstuk ‘Sectoral focus for financing circularity’ van het genoemde UNEP FI 

rapport (2020). 

Tools:
Zie de SDG 12 Hub van het OnePlanetNetwork en het UNEP Circularity Platform. 

Indicatoren: 
Zie het hoofdstuk ‘New metrics for financing circularity’ van het genoemde UNEP FI rapport (2020). 

Met wie kan ik

contact opnemen:

Nienke van der Veen, World Animal Protection (nienkevanderveen@worldanimalprotection.nl). 

Sanne van Keulen, Stichting Natuur & Milieu (s.vankeulen@natuurenmilieu.nl). 

Wat doen

pensioenfondsen?

Het pensioenfonds voor de bouw (BPF Bouw) heeft een paragraaf over circulariteit opgenomen in het 

Verantwoord Beleggen Beleid 2021-2025 (zie p. 18).. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.bpfbouw.nl/images/Verantwoord-Beleggen-beleid-2021-2025.pdf

