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Samenvatting advies 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

De EU is grotendeels zelfvoorzienend in basisvoedingsmiddelen. Daarom lijkt de 

voedselzekerheid van de EU gegarandeerd. Maar schijn bedriegt, want de EU is arm aan 

grondstoffen, inclusief grondstoffen voor de landbouw. De EU is zich de laatste jaren 

bewust geworden van haar kwetsbaarheid voor grondstoffenschaarste, maar de aandacht 

gaat tot dusver vooral uit naar grondstoffen voor de industrie.  

Dit advies van het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving richt zich op zeven 

voor de Europese landbouw kritische grondstoffen: soja, de minerale macronutriënten 

fosfaat en kalium en de minerale micronutriënten zink, seleen, molybdeen en borium. 

Deze grondstoffen zijn niet vervangbaar in de landbouw en de voedselketen, maar wel 

in meer of mindere mate in de industrie. 

 

Schaarste 

Minerale grondstoffen raken nooit op, maar de rendabel winbare reserves zullen vroeg 

of laat uitgeput raken. Het aantal jaren dat “de wereldvoorraad strekt” wordt vaak 

uitgedrukt in R/P: de nu winbare reserve R gedeeld door de huidige (!) productie per 

jaar P. Wereldwijd is uitputting van de reserves van de meeste grondstoffen pas op 

lange termijn aan de orde, maar regionaal al veel eerder. Een voorbeeld is koper in 

Westerse landen: hoewel de investeringen in exploratie sinds 2002 sterk zijn gestegen, 

worden steeds minder nieuwe reserves gevonden. In dit advies kiezen we voor een 

breder schaarstebegrip, niet alleen gebaseerd op de R/P verhouding. 

Schaarste op de markt kan al veel eerder optreden als gevolg van geopolitiek en/of 

marktmanipulatie door kartels van private en/of staatsbedrijven. Dat laatste is nu al het 

geval op de markten van stikstof-, fosfaat- en kaliumkunstmest. Staatsbedrijven spelen 

op de wereldmarkt een steeds grotere rol. Het grondstofexporterende land kan zijn 

export belemmeren vanuit politieke motieven: protectionisme, prijsopdrijving of als 

drukmiddel om een importerend land te bewegen tot concessies op economisch of 

politiek terrein. China bijvoorbeeld heeft dat in het recente verleden allemaal gedaan. 

We kunnen daarom niet langer blind vertrouwen op een vrije wereldmarkt. De meeste 

spelers maken zich overigens weinig zorgen om de prijs, maar wel om de supply risk. 

 

Soja 

De Europese veehouderij is voor haar eiwitrijke veevoer (exclusief gras) voor 70% 

afhankelijk van geïmporteerd sojameel. Plotseling wegvallen van de import zou grote 

problemen opleveren voor de Europese economie en met name de vee- en vleessector. 

Vervanging door Europese eiwitgewassen is dan mogelijk, maar vergt meer dan 10 jaar. 

Wegvallen van de soja-import is dus eerder een risico voor de korte en middellange 

termijn dan voor de lange termijn. Maar bij hier onder volgende minerale nutriënten is 

dat omgekeerd. 

 

Fosfaat 

Over de omvang van de mondiale fosfaatreserves is in 2011 een debat ontstaan. De U.S. 

Geological Survey (USGS) heeft in dat jaar haar cijfers (vooral die voor Marokkaanse 

reserves) sterk opgehoogd en raamt de R/P verhouding nu op 370 jaar. Volgens 

verschillende experts is dat getal echter slecht gefundeerd en veel te hoog.  
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Op korte en middellange termijn liggen er vooral risico’s in de geopolitiek. De reserves 

zijn sterk geconcentreerd in Marokko en de Westelijke Sahara (tezamen 74% van de 

mondiale reserves). De prijzen worden hoog gehouden door een mondiaal duopolie van 

het Marokkaanse staatsbedrijf OCP en de legale (!) exportassociatie PhosChem 

(bestaande uit de Canadese bedrijven PotashCorp en Agrium en het Amerikaanse 

Mosaic). Toen de prijs in 2008 steeg in reactie op de hoge voedselprijzen, voerde China 

een exportheffing van 135% in om de fosfaatprijzen op de thuismarkt te dempen. Die 

heffing dreef de prijs op de wereldmarkt nog verder op tot 800% van het jaar ervoor. 

Onder druk van de WTO werd de heffing teruggeschroefd, waarna de prijs scherp 

daalde maar wel hoger bleef dan voorheen. 

In de EU beschikt alleen Finland over enige reserves, overigens nog geen 0,5% van het 

mondiale totaal. Wel loopt Nederland loopt met recycling van fosfaat uit zuiveringsslib. 

Een forse tegenvaller hierbij vormde het faillissement van Thermphos begin 2013, dat 

fosfor terugwon uit zuiveringsslib. Dat faillissement was onder meer het gevolg van 

dumping van fosfor door een Kazakhstaans bedrijf. Een anti-dumping procedure van de 

EU werd afgeblazen onder druk van Duitsland. 

Kortom, fosfaat is voor de EU niet zeer kritisch in termen van recyclebaarheid. 

Onduidelijk is echter hoe lang de wereldvoorraad strekt. En fosfaat is zeer kritisch in 

termen van geografische concentratie, geopolitiek en vervangbaarheid.  

 

Kalium 

De USGS schat de R/P verhouding voor kalium op 288 jaar. Op korte en middellange 

termijn vormen geopolitiek en kartels een supply risk. De reserves van kalium zijn bijna 

net zo geconcentreerd als die van fosfaat, met 46% in Canada en 35% in Rusland, op 

afstand gevolgd door Wit-Rusland, Brazilië, China en de VS. De meeste reserves zijn in 

handen van private bedrijven, uitgezonderd Belaruskali, een Wit-Russisch staatsbedrijf. 

De Canadese bedrijven PotashCorp en Agrium en het Amerikaanse Mosaic vormen ook 

hier een exportassociatie. Belaruskali vormde een exportkartel met het Russische 

Uralkali. Tezamen vormden beide kartels een mondiaal duopolie, dat de kaliumprijzen 

hoog hield. Dat feest werd (tijdelijk?) verstoord toen Uralkali op 1 augustus 2013 het 

Oost-Europese kartel opzegde. 

De EU is kwetsbaar: Duitsland, Spanje en het VK bezitten tezamen slechts 2% van 

mondiale reserves. Wel kan kalium in principe worden gerecycled, bijvoorbeeld uit de 

urine van vee en mensen, maar dat is lastig, niet rendabel en gebeurt nog vrijwel 

nergens. Maar in Nederland zijn experimenten gaande.  

Kortom, kalium is voor de EU niet zeer kritisch in termen van mondiale uitputting, 

maar wel in termen van geografische concentratie, geopolitiek, substitutiemogelijk-

heden en kansen voor recycling.  

 

Zink 

Grote delen van het wereldlandbouwareaal kennen een tekort aan zink in de bodem. 

Jaarlijks sterven ca. 800.000 mensen aan de gevolgen van zinkgebrek, ongeveer 

evenveel als aan malaria. In Turkije leverde bemesting van de bodem met zink 

plaatselijk een spectaculaire stijging van de landbouwproductie.  

De USGS schat de R/P verhouding op slechts 19 jaar. Maar dat lijkt alarmerender dan 

het is, want dit verhoudingsgetal is al decennialang op dit lage niveau; er zijn kennelijk 

steeds nieuwe reserves aangeboord. Wel piekte de prijs in 2007/08, wat wijst op 

schaarste op de markt of speculatie daarop.  

De reserves zijn geografisch minder geconcentreerd dan die van fosfaat en kalium. De 

EU bezit echter slechts 1% van de wereldreserves. Daar staat tegenover dat zink voor 
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99% wordt gebruikt in de industrie, waar ruime mogelijkheden bestaan voor substitutie. 

Zink wordt al voor ca. 50% gerecycled, terwijl 80% haalbaar wordt geacht.  

Kortom, zink is voor de EU een kritisch nutriënt wat betreft de importafhankelijkheid, 

maar minder kritisch wat betreft geografische concentratie, geopolitiek en recyclings- 

en substitutiemogelijkheden. Hoe snel de reserves uitgeput raken is niet duidelijk. 

 

Seleen 

Grote arealen landbouwgrond hebben een tekort aan seleen, o.a. in China, Rusland, 

Nieuw Zeeland en tot voor kort ook in Finland. De R/P verhouding is volgens de USGS 

slechts 49 jaar. Daar komt bij dat seleen hoofdzakelijk wordt geproduceerd als 

bijproduct van de koperwinning, waardoor het aanbod onzeker is. De prijs is daardoor 

stijgend en grillig. Een extra risico vormt de geografische concentratie. Bijna 70% van 

de reserves ligt in slechts vier landen: Chili (25%), Rusland 20%), Peru (13%) en de VS 

(10%), terwijl de EU ook van dit nutriënt weinig of niets bezit.  

Seleen is – met borium - het enige micronutriënt dat voor een substantieel deel (meer 

dan 10%) wordt toegepast in de voedselketen. Dat betekent in theorie dat een 

aanmerkelijk percentage kan worden teruggewonnen uit rioolslib. Substitutie in de 

industrie is mogelijk maar moeilijk. Recycling vanuit industriële producten vindt nog 

nauwelijks plaats, maar het bedrijf Umicor in Antwerpen wint seleen terug uit 

stadsafval. 

Kortom, seleen is voor de EU matig kritisch wat betreft geopolitieke risico’s, maar wel 

kritisch wat betreft de krappe mondiale reserves, de onvoorspelbare winnings-

mogelijkheden, de importafhankelijkheid en de beperkte industriële mogelijkheden voor 

recycling en substitutie.  

 

Molybdeen 

Molybdeen wordt voor meer dan 99% gebruikt in de industrie, met name in de 

staalindustrie en in groene technologie. De R/P verhouding is volgens de USGS slechts 

44 jaar. Daar komt bij dat de schaarse voorraden voor 84% zijn geconcentreerd in 

slechts drie landen: China (39%), de VS (24%) en Chili (21%). China is tevens de 

grootste gebruiker en hanteert exportrestricties om haar staalindustrie te steunen. De 

EU, zelf verstoken van molybdeenreserves, heeft die restricties bij de WTO 

aangevochten. Recycling is mogelijk. Ook substitutie is mogelijk, maar vooral door 

andere kritische mineralen.  

Kortom, molybdeen is voor de EU geen kritische nutriënt in termen van 

recyclebaarheid, wel in termen van mondiale reserves, importafhankelijkheid, 

geografische concentratie, geopolitiek en substitutiemogelijkheden.  

 

Borium 

Borium wordt voor 12% gebruikt in kunstmest en 88% in de overige industrie. De 

USGS schat de R/P verhouding op slechts 46 jaar. De reserves zijn voor meer dan 95% 

geconcentreerd in vijf landen: Turkije (29%), Rusland (19%), de VS (19%), Chili (17%) 

en China (15%). De EU heeft geen boriumreserves. De Turkse producent is een 

staatsbedrijf. Substitutie is goed mogelijk, maar recycling lastig. 

Kortom, borium is voor de EU niet kritisch in termen van substitutiemogelijkheden, wel 

in termen van importafhankelijkheid, geopolitieke risico’s en recyclebaarheid.  

 

Kwetsbaarheid andere landen 

De EU is niet de enige kwetsbare grootmacht wat betreft nutriëntenvoorziening. India 

verkeert al min of meer in dezelfde situatie, behalve voor zink; Brazilië idem, behalve 
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voor kalium; de VS is of wordt afhankelijk van import van fosfaat, kalium en seleen; en 

China voor kalium en seleen. Maar de EU is kwetsbaar over de hele linie.  

 

Beleid EU 

De EU kent al sinds 1957 een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maar pas 

sinds 2008 een grondstoffenbeleid in de vorm van het Raw Materials Initiative (RMI). 

Dat is echter eenzijdig gericht op de industrie, met uitzondering van fosfaat. Een ander 

manco van het RMI is kortzichtigheid: de tijdshorizon is slechts 10 jaar. Het GLB is, 

ook na de recente hervorming, zelfs helemaal blind voor mogelijke grondstoffen-

schaarste. Dat zijn twee ernstige lacunes.  

Intussen lijkt het in de EU inzake grondstoffenbeleid “iedere lidstaat voor zich”. Vooral 

Duitsland wekt de indruk gekozen te hebben voor een Alleingang. Die kan schadelijk 

uitpakken voor andere lidstaten en voor resource efficiency en recycling. 

 

Beleid Nederland 

Nederland vertrouwt als handelsnatie al eeuwenlang op de vrije markt. Dat grondstoffen 

schaars kunnen worden staat pas op de agenda sinds 2008, toen een interdepartementale 

werkgroep Schaarste en Transitie werd ingesteld. Sindsdien is er wel beleid ontwikkeld, 

maar met nog weinig coherentie tussen de betrokken departementen. Ook zijn er nog 

belangrijke lacunes, onder meer inzake kalium en micronutriënten. Gezien de 

onzekerheden over de vrije markt lijkt het zaak om rekening te houden met andere 

scenario’s en te kiezen voor van een no-regret beleid.  

 

Adviezen voor de EU en Nederland 

1. Globaal advies: ruim in het landbouwbeleid een plaats in voor de supply risk van 

grondstoffen; en ruim in het grondstoffenbeleid een grotere plaats in voor 

landbouw en voedsel. Kies voor beide een tijdshorizon van tenminste 50 jaar. En 

probeer een rat race rond slinkende grondstoffenreserves te vermijden. 

 

2. Verminder de importafhankelijkheid van importen van kritische nutriënten. Dat 

kan primair door in te zetten op een circulaire economie met als bouwstenen: 

efficiencyverbetering en recycling. Benut steden als hot spots van nutriëntenreserves. 

Bevorder stabiele grondstoffenprijzen, onder meer door scherp anti-dumping beleid 

en variabele heffingen. Voer een recyclingsplicht in voor kritische nutriënten en een 

bijmengplicht voor gerecycelde nutriënten.  

Streef daarnaast naar substitutie van micronutriënten in de industrie door minder 

kritische grondstoffen; en van geïmporteerde soja door Europese eiwitgewassen. 

  

3. Agendeer in de EU het opkomende grondstoffennationalisme van onder meer 

Duitsland en ontwikkel in plaats daarvan een versterkt Europees grondstoffenbeleid, 

mede gericht op innovatie. 

 

4. Ga partnerships aan met enerzijds grondstofexporterende landen (zoals Marokko) en 

anderzijds (mede) grondstofimporterende landen (zoals India en Brazilië). 

 

5. Verminder de chaos rond cijfers over grondstoffenreserves en -voorraden. Neem 

daartoe initiatief voor een Europees of Internationaal Grondstoffen Agentschap.  

 

6. Streef actief naar een voorhoedepositie inzake resource efficiency en de recycling 

van grondstoffen, zoals Nederland al heeft opgebouwd voor fosfaat. 
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1. Grondstoffenschaarste 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

De EU is grotendeels zelfvoorzienend in basisvoedingsmiddelen. Daarom lijkt de 

voedselzekerheid van de EU gegarandeerd. Maar schijn bedriegt. De EU is namelijk 

relatief arm aan grondstoffen, inclusief grondstoffen voor de landbouw. De 

voedselzekerheid op lange termijn is daarmee allerminst gegarandeerd. De EU is zich 

de laatste jaren bewust geworden van haar kwetsbaarheid inzake grondstoffen, maar de 

aandacht gaat tot dusver vooral uit naar grondstoffen voor de industrie. De enige 

landbouwgrondstof die – sinds kort - aandacht krijgt is fosfaat. In het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zelfs na de recente hervorming, schitteren 

grondstoffen door afwezigheid.  

 

De dominante opvatting in het Westen inclusief Nederland is dat grondstoffen-schaarste 

pas in de verre toekomst zal optreden als wereldvoorraden schaars worden, en dat we tot 

die tijd grondstoffen kunnen opkopen op een vrije wereldmarkt. Maar schaarste kan al 

veel eerder optreden als gevolg van geopolitiek of van marktmanipulatie door kartels 

van private en/of staatsbedrijven. De kaliummarkt is bijvoorbeeld de afgelopen 

decennia gemanipuleerd door een de facto duopolie van twee Oost-Europese en drie 

Noord-Amerikaanse bedrijven; en de fosfaatmarkt door een duopolie van twee Noord-

Amerikaanse bedrijven en een Marokkaans bedrijf. En op de wereldmarkt spelen 

staatsbedrijven een steeds grotere rol; we kunnen daarom niet langer blind vertrouwen 

op een vrije wereldmarkt. 

 

De geschiedenis kent legio voorbeelden van conflicten over grond, grondstoffen en 

energie. Recente voorbeelden zijn de beide Golfoorlogen, waarbij de energiezekerheid 

van het Westen één van de motieven was. Een recent conflict over een 

landbouwgrondstof, te weten fosfaat, betreft de annexatie van de Westelijke Sahara 

door Marokko in 1975, die niet is erkend door de VN.  

 

Over schaarste van landbouwgrondstoffen (nutriënten) zijn de laatste jaren in Nederland 

diverse rapporten geschreven, maar slechts één daarvan1 had betrekking op geopolitiek 

en dan nog alleen op fosfaat. Dit advies richt zich op de geopolitiek van zeven 

grondstoffen voor de landbouw. 

 

  

                                                 
1 De Ridder, M., S. de Jong, J. Polchar & S. Lingemann (2012). Risks and opportunities in the Global 

Phosphate Rock Market. HCSS, Den Haag. 
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2. Enkele sleutelbegrippen 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Geopolitiek wordt wel gedefinieerd als de wijze waarop staten in hun buitenlandse 

politiek rekening houden met geografische gegevenheden: ligging, landprofiel, 

aanwezigheid van zeewegen, beschikbaarheid van zoet water, maar ook met de 

aanwezigheid van minerale grondstoffen.  

 

In de literatuur over grondstoffen bestaat nogal eens verwarring over de termen 

“voorraad”, “reserve”, “schaarste” en “kritisch”.  

 

Wat betreft “voorraad” en “reserve”, wordt wel een versimpelde tweedeling gehanteerd: 

 Een voorraad (resource) is de totale hoeveelheid van een grondstof die mogelijk 

ooit kan worden gewonnen.  

 Een reserve is dat deel van de voorraad dat rendabel winbaar is met de huidige 

technologie en marktprijzen.  

 

Schaarste kan worden onderverdeeld in drie typen: fysieke, economische en politieke 

schaarste. Absolute fysieke schaarste van grondstoffen bestaat niet. Anders dan fossiele 

energie verdwijnen grondstoffen na gebruik immers niet. Maar ze raken wel verdund, 

waardoor terugwinning meer - tot extreem veel meer - energie en geld kost. Wat wel op 

kan raken - eerst regionaal, later ook mondiaal - zijn hoogwaardige minerale reserves. 

Het aantal jaren dat “de wereldvoorraad strekt” wordt vaak uitgedrukt in R/P: de reserve 

R gedeeld door de huidige (!) productie per jaar P. Dus als de jaarproductie stijgt en 

geen nieuwe reserves worden gevonden, kan dat aantal jaren aanmerkelijk korter zijn. 

Dat de jaarproductie gaat groeien staat vast, gezien de groei van de wereldbevolking, de 

verschuiving naar een meer dierlijk dieet en de toenemende vraag naar biobrandstoffen.  

Van regionale uitputting lijkt nu al sprake bij koper in het Westen: hoewel de 

investeringen in exploratie sinds 2002 sterk zijn gestegen, worden er steeds minder 

nieuwe reserves gevonden. Resteren laagwaardige voorraden met lagere concentraties 

en sterkere verontreiniging, waarvan winning en zuivering aanzienlijk duurder is en 

meer afval oplevert.  

 

Dat betekent economische schaarste. Die is vooral een probleem voor arme landen en 

boeren, voor wie de grondstof onbetaalbaar kan worden. Deze schaarste kan al ontstaan 

lang voordat uitputting van de mondiale optreedt, met name als de piek bereikt is 

waarbij de vraag het slinkende aanbod gaat overtreffen. Ook kan schaarste worden 

geregisseerd door oligopolisten. Volgens het American Antitrust Institute is dat nu al het 

geval op de markten van stikstof-, fosfaat- en kaliumkunstmest.2  

 

Politiek geregisseerde schaarste, kortweg politieke schaarste, ontstaat als een 

exporterend land de export van een grondstof belemmert vanuit politieke motieven: 

protectionisme, prijsopdrijving of drukmiddel om een ander land te bewegen tot 

concessies op economisch of politiek terrein. De kans op zulk beleid is het grootst bij 

                                                 
2 Taylor, C.R. & D.L. Moss (2013). The Fertilizer Oligopoly: The Case for Global Antitrust 

Enforcement. AAI Working Paper no.13-05. 

http://www.competitivemarkets.com/wp-content/uploads/2013/09/WP13-5_Fertilizer_Body.pdf 
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grondstoffen waarvan de reserves grotendeels zijn geconcentreerd in een beperkt aantal 

landen. Als dan één land de export belemmert om zijn eigen landbouw of industrie te 

steunen, kan het de prijs op de wereldmarkt sterk opdrijven.3 China bijvoorbeeld heeft 

op deze manier in het recente verleden de wereldmarktprijzen van zink, molybdeen en 

vooral fosfaat opgedreven. Soms hanteert China export-belemmeringen ook als politiek 

drukmiddel. Recent nog heeft China door een rem op de export van zeldzame 

aardmetalen Japan bewogen tot concessies in een conflict over omstreden eilanden. En 

Rusland heeft door een korte onderbreking van de gasexport Oekraïne geprest om een 

hogere gasprijs te betalen. Voor het importafhankelijke land is er op zo’n moment 

sprake van een “kritische” grondstof. De factor waar de meeste spelers zich vooral 

zorgen over maken is overigens niet de prijs, maar de supply risk (ofwel: 

aanbodonzekerheid).  

 

Macro- en micronutriënten. Beide zijn essentiële voedingsstoffen voor landbouw en 

voedselketen, met dit verschil dat macronutriënten in veel grotere hoeveelheden nodig 

zijn dan micronutriënten, die ook wel sporenelementen worden genoemd. Tot de 

micronutriënten worden ook organische stoffen zoals vitaminen gerekend, maar dit 

advies beperkt zich, tot de minerale micronutriënten (en daarnaast soja). Gebrek aan 

nutriënten kan zowel kwantitatieve als kwalitatieve effecten hebben: daling van de 

landbouwproductie, resp. vermindering van de voedingswaarde.  

   

Voor kritische nutriënten zijn in dit advies de volgende criteria gebruikt: de verhouding 

R/P, de mate waarin het mineraal van nature voorkomt in landbouwbodems, de 

geografische concentratie, de handelspolitiek van de betrokken staten, de mate van 

concentratie bij bedrijven, de aard van die bedrijven (privaat of staatsgerelateerd) en de 

mate van vervangbaarheid van de grondstof. Let wel: de grondstoffen waarover we hier 

spreken zijn niet vervangbaar in de landbouw- en voedselketen, maar wel in meer of 

mindere mate in de industrie.  

 

Op basis daarvan heeft het Platform LIS zeven grondstoffen geselecteerd: soja, de 

macronutriënten fosfaat en kalium4 en de micronutriënten zink, seleen, molybdeen en 

borium. Soja is weliswaar vervangbaar door andere eiwitgewassen, maar is toch 

meegenomen omdat de Europese en met name de Nederlandse intensieve veehouderij 

sterk afhankelijk is van geïmporteerd sojameel. 

 

  

                                                 
3 Vrij veel landen hanteren exportbelemmeringen om de binnenlandse voedselprijzen te beheersen. 

Argentinië doet dat bijvoorbeeld met heffingen op soja en vooral vlees om de binnenlandse 

vleesprijzen laag te houden. De EU heeft al meermalen exportheffingen op granen ingevoerd in de 

(zeldzame) perioden dat de wereldmarktprijs hoger was dan de interne prijs. Tijdens de voedselcrisis 

van 2007/08 hebben diverse landen (waaronder Rusland en India) de export van voedsel tijdelijk 

afgeremd door exporttarieven, -verboden en -quota. 
4 Het macronutriënt stikstof is niet meegenomen omdat het geen eindig mineraal is, maar langs 

biologische en synthetische weg kan worden opgenomen uit de lucht. Biologisch door bacteriën die in 

symbiose leven met vlinderbloemigen en enkele andere plantengroepen. En synthetisch door de 

industrie. Het eerste kost grond, het tweede energie.  
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3. Soja 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Sojabonen worden gebruikt voor de productie van plantaardige olie en eiwitrijk 

sojameel, waarvan het eerste in voedsel wordt verwerkt en het tweede een 

hoogwaardige veevoergrondstof vormt. De Europese veehouderij is voor haar eiwitrijke 

veevoer (exclusief gras) voor 70% afhankelijk van geïmporteerd sojameel. 

De wereldmarkt voor soja vertoont een sterke concentratie. Aan de aanbodkant 

domineren drie spelers: de VS, Brazilië en Argentinië. Bijna alle import in de EU komt 

uit beide laatste landen. Aan de vraagkant domineert China steeds sterker (met in 2012 

al een aandeel van 65%), gevolgd door de EU. 

 

Deze situatie maakt de Europese veehouderij kwetsbaar. Ten eerste geldt dit voor 

natuurrampen (grootschalige droogte, vulkaanuitbarstingen) en epidemieën van 

plantenziekten in de producerende landen, met name in Zuid Amerika. Ten tweede is er 

de kwetsbaarheid voor geopolitiek. Argentinië hanteert exportheffingen van 35% op 

soja en sinds 2009 ook op vlees met het doel inkomsten voor de staatskas te genereren 

en de binnenlandse vleesprijzen laag te houden. Met nog hogere exportheffingen op soja 

zou het land de sojaprijs op de wereldmarkt voor jaren kunnen opdrijven. Mega-

importeur China zou in een situatie van krapte en hoge vleesprijzen op haar thuismarkt 

kunnen besluiten om in één keer alle op de wereldmarkt aangeboden soja op te kopen. 

Dat zou leiden tot een crisis in de Europese (met name de Nederlandse) intensieve 

veehouderij en tot heftige prijsschokken van vlees en eieren.  

 

De EU zal dan in eerste instantie proberen de schokken te dempen door haar eigen 

graanexport af te remmen. Maar dat zou de graanprijzen op de wereldmarkt kunnen 

opdrijven, wat op zijn beurt kan leiden tot voedselschaarste en politieke onrust in graan-

importerende landen zoals Egypte.  

Daarnaast kan de EU zelf meer eiwitgewassen zoals voedererwten en soja gaan telen. 

Dat hoeft niet eens ten koste te gaan van het graanareaal als de groei van deze teelt 

gelijke tred houdt met de trendmatige productiviteitsstijging in de graanteelt van 

gemiddeld 1% per jaar, waardoor er elk jaar wat meer areaal “beschikbaar” komt voor 

andere gewassen. In ca. 11 jaar kan de EU zo zelfs alle geïmporteerde soja vervangen 

door Europese eiwitgewassen binnen het huidige graanareaal.5 Wegvallen van de soja-

import is dus eerder een risico voor de korte en middellange termijn dan voor de lange 

termijn. Maar bij de minerale nutriënten is dat omgekeerd. 

 

  

                                                 
5 Platform Agriculture, Innovation and Society (2012). The vulnerability of the European agriculture 

and food system for calamities and geopolitics – A stress test, p. 78. 
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4. Macronutriënten 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

4.1 Fosfaat 
 

Fosfaat is een essentieel element van alle leven, dus ook van gewassen, vee en mensen. 

Wereldwijd wordt fosfaat voor 96% gebruikt in de landbouw (als kunstmest) en in de 

veehouderij (als veevoeradditief). Substitutie is alleen mogelijk in de overige 4% en 

biedt dus weinig soelaas. 

Over de omvang van de fosfaatreserves is in 2011 debat ontstaan. De U.S. Geological 

Survey (USGS) heeft in dat jaar de cijfers (vooral die voor Marokko) sterk opgehoogd 

en zij raamt de R/P verhouding nu op 370 jaar. Volgens verschillende experts is dat 

getal echter slecht gefundeerd en veel te hoog.6 Eerder hadden enkele onderzoekers 

voorspeld dat al in 2033 een Peak Phosphorus zou optreden, waarbij het aanbod zou 

achterblijven bij de vraag. Dat jaartal hebben ze losgelaten, maar ze houden vol dat, 

zelfs als de nieuwe USGS cijfers zouden kloppen, de piek nog in deze eeuw kan 

optreden als gevolg van bevolkingsgroei, verschuivingen in dieet en toenemende teelt 

van biobrandstoffen.  

 

Op korte en middellange termijn liggen er eerder risico’s in de geopolitiek. De reserves 

zijn namelijk sterk geconcentreerd in Marokko en de Westelijke Sahara (tezamen 74%, 

maar dat getal is omstreden), op afstand gevolgd door China (5%), Algerije, Syrië, Zuid 

Afrika en nog een aantal andere landen. Ook zijn er in tal van landen, waaronder Nieuw 

Zeeland, nog onontgonnen reserves op het continentale plat. De prijzen van fosfaat 

worden hoog gehouden door een mondiaal duopolie van het Marokkaanse staatsbedrijf 

OCP en de private exportassociatie PhosChem (bestaande uit de Canadese bedrijven 

PotashCorp en Agrium en het Amerikaanse Mosaic).7 In 2008 piekte de prijs tot 800% 

in reactie op de hoge voedselprijzen. Daarop voerde China een exportheffing van 135% 

in om de fosfaatprijzen op de thuismarkt te dempen. Die heffing dreef de prijs op de 

wereldmarkt nog verder op. Onder druk van de WTO werd de heffing teruggeschroefd, 

waarna de prijs sterk daalde om vervolgens weer enigszins te stijgen. Andere actuele 

geopolitieke risico’s zijn de burgeroorlog in Syrië, de politieke onrust in Tunesië en de 

omstreden Marokkaanse claim op de Westelijke Sahara. Daar komt bij dat de meeste 

grote productiebedrijven, inclusief de Marokkaanse gigant OCP, staatsbedrijven zijn en 

daarmee een potentieel vehikel van geopolitiek. 

 

Grote landbouwregio’s als India, Brazilië en de EU en de meeste ontwikkelingslanden 

zijn geheel of grotendeels aangewezen op import van fosfaat. In de EU beschikt alleen 

Finland over noemenswaardige reserves (23 mln. ton), maar die bedragen nog geen 

                                                 
6 Edixhoven, J.D., J. Gupta & H.H.G. Savenije (2013) Recent revisions of phosphate rock reserves and 

resources: reassuring or misleading? An in-depth literature review of global estimates of phosphate 

rock reserves and resources. Earth Syst. Dynam. Discuss., 4, 1005–1034. 

www.earth-syst-dynam-discuss.net/4/1005/2013/doi:10.5194/esdd-4-1005-2013 
7 Mosaic kocht recent CF Industries in Florida op. Daarmee vergrootte het zijn aandeel op de Noord-

Amerikaanse fosfaatmarkt tot 70%. Boerderij Vandaag 30-10-13. 
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0,5% van het mondiale totaal. Dat lijkt voldoende reden voor de EU om zich minder 

afhankelijk van import te maken.  

 

Nederland neemt een bijzondere positie in doordat in ons land de meeste fosfaat wordt 

ingevoerd (soja) en ook aangewend (mest) in organische vorm. Bovendien loopt 

Nederland voorop met recycling van fosfaat uit zuiveringsslib. Een tegenvaller hierbij 

vormde het faillissement van Thermphos begin 2013, dat fosfor terugwon uit 

zuiveringsslib. Het faillissement was deels het gevolg van hoge kosten van 

milieumaatregelen, o.a. nodig voor het verwijderen van radioactief uranium, en deels 

door dumping van goedkope fosfor door een Kazakhstaans bedrijf. Opmerkelijk is dat 

een anti-dumpingsprocedure van de Europese Commissie tegen Kazakhstan werd 

stopgezet toen Duitsland - dat met Kazakhstan onderhandelt over levering van diverse 

grondstoffen - een blokkerende minderheid wist te organiseren. Geopolitieke risico’s 

spelen dus ook binnen de EU. Overigens wordt de recycling voortgezet door het in 

Amsterdam gevestigde Israëlische bedrijf ICL, maar ook dat blijft kwetsbaar voor 

prijsdalingen van fosfaat (en van kalium, waarin het ook doet).  

 

Kortom, fosfaat is voor de EU niet zeer kritisch in termen van recyclebaarheid. Maar 

onduidelijk is hoe lang de wereldvoorraad strekt. En fosfaat is sowieso kritisch in 

termen van geografische concentratie, geopolitiek en vervangbaarheid.  

 

 

4.2 Kalium 
 

Kalium is net als fosfaat een macronutriënt dat onmisbaar is voor alle leven, dus ook 

voor gewassen, vee en mens. Het gewonnen mineraal wordt voor 90% gebruikt in de 

vorm van kunstmest. Substitutie is hooguit mogelijk in de overige 10%.  

De reserves van kalium zijn eindig. De USGS schat de R/P verhouding op 288 jaar. 

Mondiale fysieke uitputting is zodoende pas op lange termijn aan de orde. 

 

Op korte en middellange termijn zijn geopolitiek en kartels een groter risico. De 

reserves van kalium zijn bijna net zo geconcentreerd als die van fosfaat, met 46% in 

Canada en 35% in Rusland, op afstand gevolgd door Wit-Rusland, Brazilië, China en de 

VS. De meeste reserves zijn in handen van private bedrijven, uitgezonderd Belaruskali, 

een Wit-Russisch staatsbedrijf. De private Canadese bedrijven PotashCorp en Agrium 

en het Amerikaanse Mosaic vormen een legale exportassociatie die met succes de 

prijzen hoog hebben gehouden. Tot augustus 2013 vormde Belaruskali een exportkartel 

met de Russische bedrijven Silvinit en Uralkali, die in 2011 fuseerden. Uralkali is 

geprivatiseerd maar onderhoudt nog wel banden met het Kremlin. Beide kartels 

vormden tezamen een mondiaal duopolie, dat de kaliumprijzen hoog hield. 

 

Dat feest werd ruw verstoord toen Uralkali op 1 augustus het Oost-Europese kartel 

opzegde. Uralkali vreesde dat Belaruskali buiten het kartel om tegen lage prijzen kalium 

wilde gaan leveren aan China en zijn aandeel in het kartel zou uitbreiden. Dat wilde het 

zelf ook. Daarom besloot het zijn prijzen te verlagen en zijn productie op te voeren. Die 

stap leidde tot een hoog oplopend conflict tussen Wit-Rusland en Rusland. Overigens 

ligt ook het Amerikaanse kartel onder vuur, maar dan vanuit de anti-trustwetgeving. 

 

Aan de vraagkant spelen ook India en vooral China powerplay door voorraden aan te 

leggen. Doorgaans doen ze dat om extreme prijsstijgingen of tekorten te voorkomen, 
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maar in dit geval ook om de prijs omlaag te drukken. Dat lukte hen mede doordat sprake 

was van overproductie. Die was ontstaan doordat kaliumproducenten na de hoge 

voedselprijzen van 2007/08 hogere kunstmestprijzen verwachtten en de productie 

hadden opgevoerd. Die prijsstijging bleef uit. 

 

Of het Noord-Amerikaanse kartel in stand blijft en of het Oost-Europese kartel wordt 

hersteld valt nog niet te zeggen. China en een Wit-Russische miljardair proberen 

aandelen in Uralkali te verwerven. Wel hebben na de recente prijsdaling diverse 

bedrijven hun productie ingekrompen of investeringen in exploitatie opgeschort. 

Daardoor is de prijsdaling tot dusver beperkt gebleven. Maar de kaliummarkt blijft 

onvoorspelbaar.  

 

De EU is zeker niet het minst kwetsbaar. Duitsland, Spanje en het VK hebben tezamen 

slechts 2% van mondiale reserves. Kalium kan in principe worden gerecycled, 

bijvoorbeeld uit de urine van vee en mensen, maar dat is lastig, niet rendabel en gebeurt 

nog vrijwel nergens. In Nederland zijn er wel experimenten gaande.  

 

Samenvattend is kalium voor de EU niet zeer kritisch in termen van mondiale 

uitputting, maar wel in termen van geografische concentratie, geopolitiek, 

substitutiemogelijkheden en kansen voor recycling. Dat lijken voldoende redenen voor 

de EU om zichzelf minder afhankelijk te maken van import. 
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5. Micronutriënten 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

5.1 Zink 
 

Zink is een essentieel micronutriënt dat een rol speelt bij tenminste 200 enzymen en 

andere eiwitten die een functie hebben bij de stofwisseling. Grote delen van het 

wereldlandbouwareaal kennen een tekort aan zink in de bodem. Dat vertaalt zich onder 

meer in lagere gewasopbrengsten en in deficiëntieziekten bij vee en mensen. 

Jaarlijks sterven ca. 800.000 mensen aan de gevolgen van zinkgebrek, ongeveer 

evenveel als aan malaria. In India en enkele Afrikaanse landen lopen programma’s met 

zink als voedingssupplement voor moeders en kinderen. In Turkije bleek bemesting van 

de bodem met zink plaatselijk te leiden tot een spectaculaire stijging van de 

landbouwproductie.  

 

Dat biedt perspectief zo lang de voorraad strekt. De USGS schat de R/P verhouding op 

slechts 19 jaar. Maar dat is wellicht alarmerender dan het is, want dit verhoudingsgetal 

is al decennialang laag; er zijn kennelijk steeds nieuwe reserves aangeboord. Wel piekte 

de prijs in 2007/08, wat wijst op schaarste of speculatie daarop.  

 

De geopolitieke risico’s lijken vooralsnog niet groot omdat de reserves geografisch 

minder geconcentreerd zijn dan die van fosfaat en kalium: Australië en China hebben 

tezamen weliswaar 45% van de reserves, maar elders vindt winning plaats in meer dan 

50 landen. De EU heeft echter slechts 1% van de reserves, waarvan ongeveer de helft in 

Ierland. Daar staat tegenover dat zink voor 99% wordt gebruikt in de industrie, waar 

ruime mogelijkheden liggen voor substitutie. Zink wordt al voor ca. 50% gerecycled en 

80% wordt mogelijk geacht.  

 

Kortom, zink is voor de EU een kritisch nutriënt wat betreft de importafhankelijkheid, 

maar minder kritisch wat betreft geografische concentratie, geopolitiek en recyclings- 

en substitutiemogelijkheden. Hoe snel de reserves uitgeput raken is niet duidelijk.  

 

 

5.2 Seleen 
 

Seleen is niet essentieel voor planten, maar wel voor mensen en dieren. Grote arealen 

landbouwgrond hebben een tekort aan seleen, o.a. in China, Rusland, Nieuw Zeeland en 

tot voor kort ook in Finland. Dat leidt tot gezondheidsproblemen bij mensen en vee. 

Daarom wordt seleen wel ingezet als supplement van kunstmest (met name in Finland), 

veevoer en voedsel.  

 

Zulke suppletie is mogelijk zolang de voorraad strekt. De R/P verhouding is volgens de 

USGS slechts 49 jaar. Daar komt bij dat seleen niet zelfstandig wordt gewonnen, maar 

hoofdzakelijk als bijproduct van de koperwinning, waardoor het aanbod onzeker is. De 

prijs is daardoor stijgend en grillig, met een sterke piek eind 2011. Een extra risico 

vormt de geografische concentratie. Bijna 70% van de reserves ligt in slechts vier 

landen: Chili (25%), Rusland 20%), Peru (13%) en de VS (10%), terwijl de EU weinig 
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of niets bezit. Aan de vraagkant domineert China met 40 à 50% en naar verwachting zal 

de vraag wereldwijd toenemen. 

 

Seleen is – met borium - het enige micronutriënt dat voor een substantieel deel (meer 

dan 10%) wordt toegepast in de voedselketen. Dat betekent in theorie dat een 

substantieel percentage kan worden teruggewonnen uit rioolslib. Substitutie in de 

industrie is mogelijk maar moeilijk. Recycling vindt nog nauwelijks plaats, maar het 

bedrijf Umicor in Antwerpen wint seleen terug uit stadsafval. 

 

Kortom, seleen is voor de EU niet zeer kritisch wat betreft geopolitieke risico’s, maar 

wel kritisch wat betreft de krappe mondiale reserves, de onvoorspelbare winnings-

mogelijkheden, de importafhankelijkheid en de beperkte mogelijkheden voor recycling 

en substitutie. In de landbouw beperkt het risico zich tot de veehouderij. Nederland is 

met zijn relatief grote veehouderij extra kwetsbaar. 

 

 

5.3 Molybdeen 
 

Molybdeen is een essentieel sporenelement voor planten, dieren en mensen. Tekorten 

komen weinig voor. Het is ook essentieel voor die planten die zoals soja in symbiose 

met bacteriën stikstof uit de lucht kunnen binden. Daar is het, naast ijzer, een bouwsteen 

van het enzym nitrogenase, dat zorgt voor de omzetting van stikstof uit de lucht in 

ammonium. Daarom wordt molybdeen soms toegevoegd aan kunstmest. Maar het wordt 

voor meer dan 99% gebruikt in de industrie, met name in groene technologie. 

 

De R/P verhouding van molybdeen is volgens de USGS slechts 44 jaar. Daar komt bij 

dat de schaarse voorraden voor 84% zijn geconcentreerd in slechts drie landen: China 

(39%), de VS (24%) en Chili (21%). China is tevens de grootste gebruiker en hanteert 

exportrestricties om haar staalindustrie te steunen. De EU, zelf verstoken van 

molybdeenreserves, heeft die restricties bij de WTO aangevochten. Het is in dat 

verband niet verwonderlijk dat de prijs de laatste 10 jaar grillig is. Molybdeen wordt 

alleen in de vorm van legeringen gerecycled, o.a. in de VS. Er zijn ook mogelijkheden 

voor substitutie, maar bij sommige toepassingen gaat het dan om andere potentieel 

schaarse elementen, zoals borium, cadmium, neodymium, nikkel en tantaal. 

 

Molybdeen is kortom voor de EU geen kritische nutriënt in termen van recyclebaarheid, 

wel in termen van mondiale reserves, importafhankelijkheid, geografische concentratie, 

geopolitiek en substitutiemogelijkheden.  

 

 

5.4 Borium 
 

Borium is een essentieel sporenelement voor planten. Tekorten komen voor in bodems 

op alle continenten, vooral bodems met weinig organische stof. Omstreeks 1980 is 

borium ook erkend als essentieel element voor mensen en pluimvee. Het wordt voor 

12% gebruikt in kunstmest en 88% in de industrie. Aan veevoer wordt het nog niet of 

nauwelijks toegevoegd.  

 

De USGS schat de R/P verhouding op slechts 46 jaar. De reserves zijn geografisch voor 

meer dan 95% geconcentreerd in vijf landen: Turkije (29%), Rusland (19%), de VS 
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(19%), Chili (17%) en China (15%). De EU heeft geen boriumreserves. De Turkse 

producent Eti Maden is een staatsbedrijf en aangenomen mag worden dat ook de 

Russische en Chinese bedrijven niet geheel los van de staat opereren. Omdat de Chinese 

reserves laagwaardig zijn, wordt aangenomen dat China meer borium zal gaan 

importeren. 

Recycling van borium is nauwelijks mogelijk, maar in de industrie kan het wel worden 

gesubstitueerd.  

 

Kortom, borium is voor de EU niet kritisch in termen van substitutiemogelijkheden, wel 

in termen van importafhankelijkheid, geografische concentratie, geopolitieke risico’s en 

recyclebaarheid. Nederland is met zijn relatief grote pluimveehouderij extra kwetsbaar.  
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6. Gedeelde afhankelijkheid 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Bijgaande tabel geeft een samenvatting van mate waarin de 7 besproken grondstoffen 

kunnen worden beschouwd als kritisch voor de EU, uitgesplitst naar 6 criteria. 

 

 
Tabel 1 Supply risk van zeven agrarische grondstoffen voor de EU. 

 

 Supply risk* in termen van: 

 

R/P in 

jaren 

R/P in 

risico-

klasse 

Import-

afhanke-

lijkheid 

Geogra-

fische 

concen-

tratie 

Geo- 

politiek 

(On)ver-

vang-

baarheid 

(On)moge-

lijkheid 

recycling 

Korte/middel-

lange termijn 

Soja 

 

 

nvt 

 

 

nvt 

 

 

+++ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

nvt 

Lange termijn 

Fosfaat 

 

   370** 

 

+? 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

 

+ 

Kalium 288 + +++ ++ +++ ++ ++ 

Zink 19 +++ ++ + + + + 

Seleen 49 +++ +++ ++ ++ ++ + 

Molybdeen 44 +++ +++ ++ ++ + ? 

Borium 46 +++ +++ ++ ++ +++ ? 

* + beperkt risico; ++ aanmerkelijk risico; +++ groot risico 

** Mogelijk veel korter 

 

 

De EU is overigens niet de enige kwetsbare grootmacht. India verkeert al min of meer 

in dezelfde situatie, behalve voor zink; Brazilië idem behalve voor kalium; de VS is of 

wordt afhankelijk van import van fosfaat, kalium en seleen; en China voor kalium en 

seleen. Het wordt dus dringen op de nutriëntenmarkt. De gevolgen laten zich raden: 

toenemende concurrentie, hogere en grilliger prijzen, een toenemende rol van 

geopolitiek ten koste van de vrije markt en toenemende problemen voor de 

voedselproductie, allereerst in grondstof importerende ontwikkelingslanden. Daar staat 

tegenover dat nieuwe technologieën en nieuwe exploraties nieuwe reserves kunnen 

opleveren, maar hoe lang dat kan doorgaan is ongewis.  

 

Deze onzekerheid pleit voor een no-regret beleid: beleid waar we niet snel spijt van 

zullen krijgen, mocht de schaarste van nutriënten meevallen. Toepassingen zullen meer 

selectief en efficiënt moeten worden en een veel groter deel van de beschikbare 

hoeveelheden zal moeten komen uit recycling. 
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7. Beleid EU 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

De EU kent al sinds 1957 een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maar pas 

sinds 2008 een grondstoffenbeleid in de vorm van het Raw Materials Initiative (RMI). 

Het GLB is echter, zelfs na de recente hervorming, blind voor een mogelijke 

grondstoffenschaarste. Omgekeerd is het RMI eenzijdig gericht op de industrie en 

blind voor toepassingen in de landbouw en in de voedselketen. Dat zijn twee ernstige 

lacunes. Een ander manco van het RMI is dat het een tijdshorizon hanteert van slechts 

10 jaar. Wel heeft het duidelijk oog voor geopolitieke risico’s. Aanvankelijk richtte het 

zich daarbij alleen op klachtenprocedures bij de WTO tegen protectionistische 

maatregelen en op samenwerking met Afrikaanse landen bij duurzame winning van 

grondstoffen. Maar in de update van 2011 wordt ook een impuls aangekondigd voor 

hergebruik van grondstoffen, alsmede op een Europees Innovatiepartnerschap inzake 

Grondstoffen. Dat is een stap in de goede richting.  

 

Bij andere instellingen staan de grondstoffen voor de landbouw wel op de radar. Zo 

heeft het Joint Research Centre van de Europese Commissie in 2012 een rapport 

uitgebracht over mogelijke toekomstige schaarste van de macronutriënten stikstof, 

fosfaat en kalium. Ook heeft DG Milieu in oktober 2013 een integraal onderzoeks-

rapport over fosfaat gepubliceerd.8 Al eerder was de Commissie een consultatieronde 

over fosfaat begonnen.9 Voorts heeft DG Ondernemingen en Industrie aangekondigd 

fosfaat te gaan toevoegen aan de lijst van kritische materialen. Dat is een tweede stap in 

de goede richting. Maar het is welhaast pijnlijk te zien hoezeer DG Landbouw 

achterblijft. 

 

Intussen lijkt het in de EU inzake grondstoffenbeleid in feite “iedere lidstaat voor zich”. 

Vooral Duitsland met zijn door de overheid gesteunde Rohstoffallianz van grote 

industrieën wekt de indruk bezig te zijn met een Alleingang die schadelijk kan 

uitpakken voor andere lidstaten. Dat brengt het risico met zich mee van een politieke 

desintegratie, die op lange termijn zelfs ten koste zou kunnen gaan van de 

voedselzekerheid - het oermotief van het GLB van de EU. 

 

  

                                                 
8 University of the West of England, Bristol, Science for Environment Policy In-depth Report: 

Sustainable Phosphorus Use. 
9 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-consultation/ 
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8. Beleid Nederland 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Nederland vertrouwt als handelsnatie al eeuwenlang op de vrije markt. Dat grondstoffen 

schaars kunnen worden staat pas op de agenda sinds 2008, toen een interdepartementale 

werkgroep Schaarste en Transitie werd ingesteld. Die werkgroep signaleerde in 2009 

een toenemend protectionisme en daaruit voortvloeiende geopolitieke ontwikkelingen. 

Als kritische grondstoffen voor Nederland werden onder meer soja en fosfaat genoemd. 

Daarop schreef het kabinet in 2011 een Grondstoffennotitie, waarin het accent sterk lag 

op de belangen van de industrie en op de korte termijn. In datzelfde jaar waarschuwde 

ook de Rabobank voor nationalisme rond agrarische grondstoffen. En in augustus 2012 

waarschuwde minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken voor geopolitiek met 

grondstoffen door monopolistische staten zoals met name Rusland en China, en hij gaf 

aan dat de strijd om grondstoffen in feite reeds is begonnen.  

 

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte-2 bevat een pleidooi voor een circulaire en 

biobased economy, maar zonder een verwijzing naar de geopolitieke risico’s.  

Een dergelijke verwijzing ontbreekt ook in een brief van staatssecretaris Mansveld aan 

de Tweede Kamer d.d. 20 juni 2013. Daarin noemt zij operationele doelstellingen voor 

het programma Van Afval naar Grondstof - de nationale uitwerking van de Europese 

Roadmap to a Resource Efficient Europe - dat Nederland verder moet helpen op de weg 

naar een circulaire economie. Het gaat in deze nota met name om de aanpak van 

specifieke ketens, waaronder de voedselketen, verduurzaming vanaf de ontwerpfase van 

producten (ecodesign), en niet nader omschreven marktprikkels. Daarbij noemt zij 

‘groene groei’ als hoofdmotief en voorzieningszekerheid als bijkomend voordeel, echter 

zonder expliciete aandacht voor de geopolitieke risico´s.  

 

Ook minister Kamp van Economische Zaken noemt op 20 september 2013 de 

geopolitieke risico’s niet in zijn antwoorden op vragen van kamerlid Van Veldhoven 

over grondstoffenzekerheid.10 Wel deelt hij mee dat de overheid: 

 
“…een onderzoek in gang heeft gezet om te achterhalen waar in de Nederlandse economie 

kritische metalen en mineralen worden gebruikt, wat de kwetsbaarheden zijn en welke 

handelingsperspectieven deze kwetsbaarheden kunnen verminderen.” 

 

Daarbij noemt hij zowel de biotische als de abiotische grondstoffen. Als in dat 

onderzoek ook geopolitieke kwetsbaarheden aan de orde komen, kan coherent beleid 

dichterbij komen.  

 

Intussen werkt Nederland al wel aan een strategisch partnership met Duitsland.  

De Adviesraad Internationale Vraagstukken wijst in haar jongste werkprogramma 

terecht op de belangentegenstellingen tussen beide landen en de dilemma’s die daar uit 

voortvloeien voor de Nederlandse diplomatie. Ook heeft de overheid in 2011 het 

publiek/private Ketenakkoord Fosfaatkringloop ondertekend. In datzelfde jaar pleitte 

het Kamerlid Van Veldhoven voor Nederland als grondstoffenrotonde waar 

afvalstromen “oprijden” en na verwerking weer “afrijden” als ze hun weg vinden in 

                                                 
10 Kamerbrief 20 september 2013. 
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producten. Rotterdam zou daarbij een spilfunctie kunnen vervullen.11 Dat idee lijkt goed 

bruikbaar voor hoogwaardige industriële grondstoffen zoals zilver en goud en wellicht 

ook voor enkele micronutriënten; maar het lijkt minder geschikt voor fosfaat en kalium, 

die minder duur zijn en bovendien vrijwel alleen in de landbouw worden gebruikt. Dat 

pleit eerder voor decentrale recycling. Los daarvan lijkt het beter om te streven naar 

meerdere, gespecialiseerde rotondes in Europees verband. 

 

Kortom, op deelterreinen is er in Den Haag en Brussel al beleid, maar het is nog 

versnipperd over verschillende departementen. En er zijn nog belangrijke lacunes, onder 

meer inzake kalium en micronutriënten. Onderstaande is een poging tot integraal beleid. 

Het Platform doet een reeks aanbevelingen voor de EU, de Nederlandse overheid en 

private spelers (met name het bedrijfsleven en NGO’s). De meeste aanbevelingen 

passen in een no-regret strategie. 

 

  

                                                 
11 Overigens zijn het Belgische bedrijf Umicore en de haven van Antwerpen al actief met recycling van 

goud en andere hoogwaardige mineralen uit afgedankte elektronica. 
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9. Adviezen aan de EU 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Globaal advies: laat de EU zich niet blindstaren op de bereikte zelfvoorziening met 

voedsel, want die loopt op termijn gevaar door de afnemende 

grondstoffenzekerheid. Het is zaak in het landbouwbeleid een plaats in te ruimen 

voor grondstoffen, en in het grondstoffenbeleid een grotere plaats voor landbouw 

en voedsel. Een rat race om slinkende grondstoffenreserves moet worden 

voorkomen. Strategische prioriteit verdienen: 

 de EU minder afhankelijk maken van de import van nutriënten en 

plantaardige eiwitten; 

 strategische partnerships aangaan met zowel grondstofexporterende als 

(andere) grondstofimporterende landen. 

 

 

Importafhankelijkheid 

 

1. Verminder de importafhankelijkheid van importen van kritische nutriënten. Dat 

kan primair door in te zetten op een circulaire economie. Zo’n economie wordt ook 

al bepleit om andere redenen: uitputting van hoogwaardige voorraden, 

energiebesparing,12 kostenbesparing en milieubescherming. Een circulaire economie 

kan worden bevorderd via systeeminnovaties, efficiëntere benutting, substitutie en 

recycling. Het EU-kaderprogramma Horizon 2020 biedt daarvoor goede 

mogelijkheden. 

 

2. Stimuleer systeeminnovaties in landbouw en industrie. Het zal moeten gaan om 

productiesystemen waarin alle afval dient als grondstof en die daardoor minder 

afhankelijk zijn van externe inputs van mineralen. In dit geval gaat het met name om 

inputs van de macronutriënten fosfor en kalium en de micronutriënten seleen, zink 

en borium. Daarbij kan aansluiting worden gezocht bij de nieuwe trend naar design 

for recycling (ecodesign): het zodanig ontwerpen van industriële producten dat 

recycling en hergebruik technisch goed uitvoerbaar zijn.  

 

3. Stimuleer substituties in de industrie. Prioriteiten hierbij zijn: 

 verplichten van substitutie van fosfaat in was- en schoonmaakmiddelen. Dat 

is al gedaan voor wasmiddelen, gaat gebeuren bij afwasmiddelen, maar is nog 

niet gedaan voor industriële schoonmaakmiddelen.  

 stimuleren van substitutie van kritische micronutriënten in industriële 

toepassingen. Dat lijkt goed mogelijk voor borium en zink, op termijn mogelijk 

ook voor seleen. Terecht heeft de Europese Commissie in dat verband al gesteld 

dat daarbij vervanging door andere kritische materialen moet worden vermeden. 

 

 

 

                                                 
12 Recycling van een metaal is doorgaans veel energie-efficiënter dan het metaal betrekken uit 

mijnbouw. Reck, B.K. & T.E. Graedel. Challenges in Metal Recycling. Science 337: 690-695.  
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4. Stimuleer efficiencyverbetering. Prioriteiten zijn hierbij: 

 via de tweede pijler van het GLB stimuleren van precisiebemesting op basis 

van gedegen bodemonderzoek; 

 stimuleren van betere benutting van bodemnutriënten via toevoeging aan de 

bodem van mycorrhiza’s (wortelschimmels); 

 introduceren van maximumgehalten voor micronutriënten in veevoer. 

Overdosering komt nog op grote schaal voor, een pervers neveneffect van de 

concurrentie tussen veevoerbedrijven.13  

 

5. Stimuleer recycling. Prioriteiten zijn daarbij: 

 weer stapsgewijs en selectief toelaten van diermeel in veevoer met het doel 

ca. 10% van de import van soja (en het daarin opgenomen fosfaat) te vervangen;  

 benutten van steden en hun omgeving als hotspots van fosfaat, kalium en 

micronutriënten. Daarbij kan vooral worden gedacht aan de recycling van 

nutriënten bij rioolwaterzuivering, vuilverbranding en zuivering van 

oppervlaktewater. Nederland loopt hierbij al voorop.14 Er is grote behoefte aan 

dit soort initiatieven, ook elders in Europa, en zeker ook voor kalium en 

micronutriënten. Het recent opgerichte European Sustainable Phosphorus 

Platform (ESPP) is daarvoor een goed begin.15 Ook de recent door 

Milieucommissaris Potocnik gelanceerde publieke Fosfor Consultatie is 

veelbelovend;  

 invoeren van een opklimmende recyclingsplicht voor kritische nutriënten uit 

grote afvalstromen;16 

 invoeren van een opklimmende bijmengplicht van gerecyclede grondstoffen 

(i.c. nutriënten) bij primaire grondstoffen door de kunstmest- en de 

veevoerindustrie. Daarbij kan worden geleerd van de ervaringen opgedaan met 

de bijmengplicht van biobrandstoffen in autobenzine. Zo’n plicht kan een 

krachtige impuls geven aan recycling en schept tegelijk meer zekerheid voor 

investeerders.17  

 

6. Verhoog de Europese zelfvoorziening met eiwitrijk veevoer. Op dit moment 

voorziet de EU voor ca. 33% in haar behoefte aan eiwitgewassen.18 Het is van 

belang dat percentage stapsgewijs te verhogen naar tenminste 80%. Het Platform 

                                                 
13 Veel veehouders menen dat hoge gehalten sporenelementen gunstig zijn voor hun vee. En baat het 

niet, dan schaadt het niet. Maar er zijn al gevallen bekend van gezondheidsproblemen bij varkens door 

overdosering van seleen. In plaats van veehouders correct voor te lichten bieden veevoerbedrijven 

tegen elkaar op met hoge gehalten.  
14 Recycling uit rioolwater vindt plaats bij Slibverwerking Noord Brabant, de RWZI Amsterdam West 

en het Israëlische bedrijf ICL in Amsterdam. Voorts gaat het Waterschap Vallei en Veluwe de RWZI 

Apeldoorn ombouwen tot een energie- en kunstmestfabriek. Bron: Boerderij Vandaag 7-1-14. 
15 Nutrient Platform Newsletter 26-8-13. Doelen zijn: to promote, develop and implement better 

stewardship of phosphorus, a greater level of recycling and the creation of green jobs in the circular 

economy. De Nederlander Arnoud Passenier, eerder mede-initiatiefnemer van het Nederlandse 

Nutrient Platform, is benoemd tot de eerste voorzitter van het Europese platform.  
16 Zweden heeft op dit terrein al doelstellingen geformuleerd.  
17 Deze optie wordt ook genoemd in het rapport Sustainable Phosphorus Use, uitgegeven door DG 

Milieu (2013). 
18 http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=163273  

Hierin is gras niet meegerekend. 

http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=163273
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LIS heeft daarvoor in een eerder rapport19 een zevental opties aangereikt. We 

herhalen hier de twee belangrijkste: 

 (reeds genoemd onder recycling) onder strikte voorwaarden weer stapsgewijs 

toelaten van diermeel in diervoerders; 

 sterker bevorderen van de teelt van eiwitgewassen in de EU. De EU heeft 

daartoe recent een begin gemaakt bij de vergroening van het GLB. Zo mogen de 

5% Ecological Focus Areas die akkerbouwers straks moeten creëren zullen ook 

mogen worden gebruikt om eiwitgewassen te telen.20 Daarnaast mogen lidstaten 

beperkte bedragen aan ‘gekoppelde’ betalingen verlenen, d.w.z. een betaling die 

gekoppeld is aan een bepaald product. Hierbij worden specifiek eiwithoudende 

gewassen genoemd. Ook de verplichte vruchtwisseling schept ruimte voor 

eiwitgewassen. Vijf lidstaten pleiten voor nog meer stimulansen.21 Een 

potentieel effectieve maatregel zou zijn een importheffing op soja, al lijkt die 

vooralsnog niet zeer kansrijk.22  

 

 

Grondstoffenbeleid 

 

7. Agendeer het opkomende grondstoffennationalisme in de EU en ontwikkel een 

sterker gemeenschappelijk Europees grondstoffenbeleid. Vijftig jaar 

samenwerking in het GLB heeft aangetoond dat samenwerking op het gebied van 

landbouw, interne markt en extern handelsbeleid zeer succesvol kan zijn. Daaraan is 

nu evenzeer behoefte op het gebied van de voor de landbouw benodigde 

grondstoffen. Belangrijke voordelen van een gezamenlijk aanpak zijn: 

 een sterkere positie van de EU als grondstoffen op de agenda komen in 

internationale gremia zoals de G8 en de G20; 

 een sterkere positie van de EU in bilaterale handelsbesprekingen;  

 een sterkere positie van de EU tegenover grondstoffenbedrijven met 

marktmacht; 

 gezamenlijke financiering van de voor een transitie benodigde kostbare 

investeringen in recycling en substitutie.  

 

8. Verbreed het Raw Materials Initiative, inclusief het Raw Materials Innovation 

Partnership met kritische nutriënten. Dat betekent een uitbreiding van de lijst van 

critical materials. Voor fosfaat heeft de Commissie dit al toegezegd. Een volgende 

prioriteit is toevoeging van kalium, seleen en borium.23 Ook is het van essentieel 

belang dat de tijdshorizon voor deze initiatieven wordt verlengd tot tenminste 

50 jaar. 

 

                                                 
19 Platform Agriculture, Innovation and Society (2012). The vulnerability of the European agriculture 

and food system for calamities and geopolitics – A stress test, p. 78. 
20 Dat gaat overigens ten koste van de beoogde ecologische doelen van die EFAs. 
21 Boerderij Vandaag 25-9-13. 
22 Importheffingen maken weinig kans in handelsbesprekingen. Wel zou de EU een dergelijke heffing 

kunnen voorstellen in de lopende handelsbesprekingen met het Mercosur blok in ruil voor een 

handelspolitiek voordeel. Voedselzekerheid en circulaire economie staan niet zelden op gespannen 

voet met vrijhandel. 
23 Ook kobalt verdient nadere analyse. Voor meer specifieke adviezen op het gebied van grondstoffen 

verwijzen we naar de rapporten van het Platform LIS over fosfaat en micronutriënten (zie bijlage 2). 
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9. Creëer meer inzicht en transparantie inzake reserves, voorraden en stromen, 

zowel binnen als buiten het eigen territorium.24 De EU heeft al stappen gezet om de 

eigen reserves, exploitaties en producties beter in kaart te brengen, maar er is ook 

behoefte aan een wereldwijde deling van informatie. Op dat punt bestaat al enige 

samenwerking met de VS,25 maar de EU is nog te zeer afhankelijk van cijfers van de 

USGS en het International Fertilizer Development Centre (IFDC).26 Het gemak 

waarmee de USGS in 2010/11 de fosfaatreserves van Irak en vooral ook Marokko 

fors heeft opgehoogd – om die van Irak daarna weer sterk te verlagen – heeft 

scherpe kritiek opgeroepen, evenals de tegenstrijdige cijfers over de boriumreserves, 

in het bijzonder in Turkije. De cijfers bieden geen basis solide basis voor beleid. 

Daarom zou de EU naar analogie van het Internationaal Energie Agentschap zou de 

EU initiatief kunnen nemen voor de oprichting van een Internationaal 

Grondstoffen Agentschap.27 Mogelijke taken van een dergelijk agentschap zijn het 

monitoren en transparant maken van primaire en secundaire grondstofstromen, early 

warning voor schaarste, en de ontwikkeling van duurzame strategieën om schaarste 

te voorkomen. Voor landbouw en voedselvoorziening zou de FAO daar bij 

betrokken moeten zijn. Bij de nationale stromen moet ook “virtueel fosfaat” worden 

meegenomen: fosfaat in het buitenland gebruikt bij de productie van geïmporteerde 

producten. 

 

 

Internationaal grondstoffenbeleid 

 

10. Volg in het buitenlands beleid twee sporen t.a.v. grondstoffenzekerheid: 

 stimuleren van global governance en multilateralisme met prioriteit voor 

voedselgerelateerde grondstoffen. Het tij was in deze eeuw nog niet gunstig voor 

multilaterale overeenkomsten, getuige de impasse waarin de WTO verkeert en 

de energie die grote spelers besteden aan het sluiten van regionale en bilaterale 

handelsverdragen.28 Toch is het mondiale niveau onmisbaar om te voorkomen 

dat er op het terrein van grondstoffen outsiders gaan ontstaan, met alle sociale 

en politieke risico’s van dien;  

 stimuleren van bilaterale samenwerking. In plaats van een rat race om 

slinkende minerale reserves moet worden ingezet op interdependenties, enerzijds 

met grondstofproducerende landen, en anderzijds met (andere) 

grondstofimporterende landen. Rond industriële grondstoffen heeft de EU al 

afspraken gemaakt met onder meer Japan (2010), de Afrikaanse Unie (2010), het 

                                                 
24 Veel informatie over specifieke voorraden is niet openbaar of alleen toegankelijke tegen betaling van 

forse bedragen.  
25  EU-U.S. Expert Workshop on Raw Material Flows & Data, september 2012.  

 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6182&lang=nl 
26 Het IFDC is voortgekomen uit de kunstmestindustrie en wordt nu vooral gefinancierd door de USAID 

(43%) en Nederland (34%). Niet duidelijk is in hoeverre het nu onafhankelijk is van de 

kunstmestindustrie.  
27 Dit werd recent bepleit in het blad van de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO/NCW. 

 http://www.vno-ncw.nl/publicaties/Forum/Pages/Gouden_bergen_afval_in_Nederland 
28 President Obama distantieerde zich bij zijn aantreden van het unilateralisme van zijn voorganger 

Bush. Maar toen Syrië chemische wapens inzette en Rusland het bewind niet liet vallen, dreigde hij 

alsnog militair in te grijpen zonder mandaat van de Veiligheidsraad. Op het laatste moment koos hij in 

september 2013 toch voor samenwerking met Rusland en de Veiligheidsraad. Dat gaf weer een impuls 

aan het multilateralisme. Of dat blijvend is en zal doorwerken op andere beleidsterreinen staat 

allerminst vast. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6182&lang=nl
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Zuid-Amerikaanse Mercosur (2011) en Groenland (2012).29 Waar relevant 

moeten deze afspraken worden uitgebreid met grondstoffen voor de landbouw. 

Daarnaast is rond grondstoffen voor de landbouw samenwerking zinvol met o.a. 

India en Brazilië op het terrein van recycling van fosfaat en andere mineralen. 

Waar mogelijk zullen daarbij ook (andere) ontwikkelingslanden moeten worden 

betrokken. Het is een gemeenschappelijk belang deze landen te helpen om meer 

zelfvoorzienend in grondstoffen te worden en – voor zover ze grondstoffen 

exporteren – om daar meer profijt uit te halen. Een specifiek punt betreft 

samenwerking met Marokko op het terrein van duurzame winning en 

verwerking van fosfaaterts, gebaseerd op wederzijds voordeel. Mogelijk is hier 

een combinatie mogelijk met de winning van uranium, dat niet zelden een 

ernstige verontreiniging vormt van gewonnen fosfaat en van de afvalstoffen. 

Ook moet voorkomen moet worden dat het fosfaatduopolie de prijs gaat 

verlagen met als doel om recycling te frustreren. 

 

 

Circulaire economie 

 

11. Bevorder prijsstabilisering van grondstoffen. De opbouw van een circulaire 

economie vergt gunstige bestuurlijke voorwaarden. Eén daarvan zijn de prijzen: lage 

en grillige prijzen van grondstoffen zijn funest.30 Lage prijzen kunnen ontstaan door 

dumping, overproductie, prijzenoorlogen (zoals sinds kort op de kaliummarkt) en 

grote voorraden. Grillige prijzen kunnen ontstaan door kleine voorraden en 

moedigen speculatie aan die uitschieters versterkt. Prijsstabilisering kan worden 

bevorderd via de volgende maatregelen: 

 een assertief beleid voeren tegen dumping van grondstoffen31 door derde 

landen, in weerwil van de korte-termijnvoordelen van dumping voor bedrijven 

die grondstoffen gebruiken of er in handelen. Dit ook agenderen in bilaterale 

handelsbesprekingen met de VS en Marokko;32  

 ontwikkelen van partnerships met grondstofproducerende landen met als 

pijlers: lange termijn leveringscontracten met een bandbreedte voor prijzen in 

ruil voor vormen van samenwerking waar beide partijen baat bij hebben. Let 

                                                 
29 Bij Groenland betreft het primair 6 van de 14 kritische grondstoffen; daarnaast onder andere zink en 

molybdeen. 
30 Voedselzekerheidsexpert Joachim von Braun hield in 2012 een ruimer pleidooi voor prijsstabilisatie: 

“Commodity market volatility undermines investments (especially in small farm agriculture), 

sustainability, and food security: the whole range of actions to reduce volatility should be on the 

agenda (technology, productivity, market institutions, trade policy etc.)”. In: Food and Agriculture: 

The future of sustainability, 2012. Toch wijdde een recent rapport van de Rabobank, dat een lans brak 

voor kleine boeren en coöperaties, minder dan één zin aan schaarste van some critical nutrients.  

https://www.rabobank.com/nl/images/framework-for-an-inclusive-food-strategy.pdf.  Integraal 

denken is nog lang geen gemeengoed. 
31 Paradoxaal genoeg kan kartelvorming, voor zover het de prijzen van grondstoffen hoog houdt, juist 

ten goede komen aan efficiëntie, substitutie en recycling. De OPEC bijvoorbeeld heeft 

energiebesparing in olie-importerende landen gestimuleerd. 
32 De onderhandelingen met Canada over het Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) zijn 

in oktober 2013 afgerond en voorgelegd aan de Europese Raad en het Europees Parlement. De CETA 

behelst tariefsverlagingen en invoerquotaverruimingen voor een breed scala van producten. Daarmee 

krijgt de EU overigens niet per se betere toegang tot de rijke voorraden Canadese mineralen, 

waaronder kalium, want de EU hanteert traditioneel al lage tarieven voor grondstoffen.  
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wel, het gaat hierbij niet alleen om het voorkomen van zeer hoge, maar vooral 

ook van zeer lage en grillige prijzen;  

 overwegen van het aanleggen van publiek/private strategische voorraden 
van specifieke kritische nutriënten, als buffer en om zo nodig prijzen te 

stabiliseren.33 

Ook de reeds genoemde “bijmengplicht” van secundaire grondstoffen kan 

bijdragen aan prijsstabilisatie.  

 

  

                                                 
33 De WTO overweegt landen meer ruimte te bieden voor het aanhouden van voedselvoorraden. 

Boerderij Vandaag 20-3-13. 
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10. Adviezen aan de Nederlandse overheid 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Globaal advies: Bouw het prille grondstoffenbeleid uit langs vier sporen: 

nationaal, Europees, bilateraal en multilateraal. En hanteer daarbij de volgende 

prioriteiten: 

 Maak Nederland minder afhankelijk van de import van nutriënten door 

bevordering van een circulaire economie.  

 Vorm partnerships, op basis van wederzijds voordeel, met zowel andere 

grondstofimporterende landen als met grondstofexporterende landen.  

Streef daarbij naar oplossingen waar ook derde landen baat bij kunnen 

hebben.  

 

 

Nationaal grondstoffenbeleid  

 

1. Richt een Nederlands Grondstoffen Agentschap op naar het voorbeeld van de 

Duitse Rohstoffenagentur. Het agentschap krijgt tot taak om de stromen van 

primaire en secundaire grondstoffen (inclusief nutriënten), en de toekomstige 

behoefte daaraan, in kaart te brengen en voor elke kritische grondstof een strategie 

te ontwikkelen. Een begin is al aanwezig: de Grondstoffenmonitor van het CBS.  

 

 

Circulaire economie 

 

2. Bevorder met kracht de efficiency, recycling en substitutie van nutriënten. Het 

recent door staatssecretaris Mansveld gepresenteerde programma Van Afval naar 

Grondstof kondigt beleid aan dat is gericht op een circulaire economie. Operationele 

doelen zijn onder meer: aanpak van specifieke ketens, waaronder de voedselketen, 

verduurzaming vanaf de ontwerpfase van producten (ecodesign), en niet nader 

omschreven marktprikkels. De volgende marktprikkels zouden moeten worden 

verkend: 

a. doorberekenen van milieukosten in prijzen van grondstoffen, inclusief 

geïmporteerde grondstoffen, waardoor een level playing field ontstaat tussen 

primaire en secundaire grondstoffen. Als dat niet mogelijk is in EU-verband, dan 

kan getracht worden een kopgroep van enkele lidstaten te vormen.  

b. als variant hiervan: invoeren van een variabele, prijsstabiliserende heffing op 

grondstoffen, die anticyclisch omlaag gaat naarmate de marktprijzen stijgen en 

omhoog gaat naarmate deze dalen. Dat kan een gunstig investeringsklimaat 

scheppen voor een circulaire economie.34 Ook hiervoor is wellicht een kopgroep 

van lidstaten te vormen. 

c. integreer grondstofbeleid in het duurzaam inkoopbeleid van de 

rijksoverheid. Bijvoorbeeld door selectief producten te kopen die vervaardigd 

zijn met secundaire grondstoffen.  

                                                 
34 Complicatie is dat bedrijven die moeten concurreren op de internationale markten een nadeel krijgen. 

Dat kan op twee manier worden vermeden: door deze bedrijven vrij te stellen van de heffing. Of door 

ze te compenseren.   
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3. Geef in de regelgeving inzake hergebruik en recycling van nutriënten prioriteit 

aan essentiële toepassingen. Anders gezegd: pas cascadering toe. Daarbij kan 

gewerkt worden volgens een waardenpiramide waarin hoogwaardiger toepassingen 

voorrang krijgen op laagwaardiger toepassingen.35 Daarbij moet het niet in de eerste 

plaats gaan om de financieel-economisch waarde, maar om de waarde van het 

betreffende nutriënt voor de landbouw en voor de voedselketen. Dat betekent: 

beschikbaar komende nutriënten eerst hergebruiken voor de bemesting van 

landbouwgronden en voor de menselijke voedselketen, daarna waar mogelijk voor 

veevoer, vervolgens voor compostering (waardoor de nutriënten hun waarde 

behouden) en pas in laatste instantie voor energie-toepassingen. Tot slot kan weer 

recycling plaatsvinden.  

 

4. Zet het innovatiebeleid in voor benutting van de economische- en exportpotenties 

van efficiency, recycling en substitutie. Uitdaging is dan om de huidige 

koploperpositie bij recycling van fosfaat uit te bouwen met kalium en 

micronutriënten, om te beginnen met seleen en borium. 

 

5. Verken of de fosfaatvoorraden in landbouwgrondgronden zijn te benutten als 

strategische reserve. Het gaat daarbij vooral om fosfaatverzadigde gronden: kan 

het fosfaat daar op een milieukundig verantwoorde wijze vastgelegd blijven om in 

een periode van schaarste te worden gemobiliseerd, bijvoorbeeld met behulp van 

mycorrhiza’s?  

 

 

Europees grondstoffenbeleid  

 

6. Bevorder integratie van de voedselketen in het Europese grondstoffenbeleid, en 

van grondstoffenschaarste in het landbouwbeleid, zoals boven geschetst.  

 

7. Neem stelling tegen grondstoffennationalisme van afzonderlijke lidstaten. 

 

8. Sluit voor micronutriënten aan bij het idee van grondstoffenrotondes. Daarbij 

moet niet primair worden gestreefd naar één Europese rotonde voor alle 

micronutriënten, maar naar meerdere, gespecialiseerde rotondes in Europees 

verband. Voor de macronutriënten fosfaat en kalium zal, vanwege de omvang van 

de stromen, de voorkeur eerder uitgaan naar regionale rotondes.  

 

9. Zoek in de EU partners voor een grondstoffentransitie (Duits: Rohstoffen-

wende).36 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Dat zal dan aansluiten aan bij het vergelijkbare principe in de biobased economy. 
36 www.wastematters.eu/.../The Netherlands as materials roundabout.pdf  
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Grondstoffen integreren in het ontwikkelingsbeleid  

 

10. Streef naar coherentie van grondstoffenbeleid en ontwikkelingsbeleid. Daarbij 

past onder meer:  

 steun aan landen bij het opzetten van een transparante grondeigendoms-

registratie (kadaster) met het doel dat de plaatselijke bevolking meer profijt trek 

va mijnbouw en land grabbing; 

 transparantie in de grondstoffenhandel zélf, bijvoorbeeld door een EU-

Verordening die bedrijven verplicht de herkomst van hun grondstoffen in kaart 

te brengen en negatieve impacts te beperken;37  

 aanpassing van het Nederlandse fiscale beleid t.a.v. brievenbusfirma’s, met als 

doel dat de revenuen van grondstoffenwinning meer ten goede komen aan de 

landen zelf. Kijk daarbij kritisch naar transfer pricing (de wijze van allocatie 

van belastingen naar verschillende landen), die door multinationals wordt 

gebruikt om belastingen te vermijden;  

 partnerships met nutriëntenimporterende ontwikkelingslanden gericht op 

meer zelfvoorziening, onder meer door recycling van nutriënten uit menselijke 

urine (via ecosanitatie). In enkele landen gebeurt dat al met fosfaat. Het Nutrient 

Platform wil werken aan kringloopsluiting in Ghana, Zambia en/of China.38 

Daarbij kan ook aan kalium worden gedacht;  

 partnerships met nutriëntenexporterende landen op basis van wederzijds 

voordeel. Een recent voorbeeld in de non-food sfeer zijn afspraken met Bolivia 

waarbij Bolivia lithium levert en Nederland kennis, ook voor de productie van 

lithiumbatterijen.39 Een soortgelijke samenwerking is wellicht mogelijk met 

bijvoorbeeld Marokko. 

 

  

                                                 
37 http://www.somo.nl/news-nl/somo-nieuws/nieuwe-eu-wetgeving-kan-bijdragen-aan-meer-

verantwoorde-inkoop-van-grondstoffen 
38   http://prezi.com/rcyc6fe_ogga/nutrient-platform-2014/ 
39 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/08/26/nederland-ondersteunt-bolivia-bij-benutten-lithium-

voorraden.html 

http://www.somo.nl/news-nl/somo-nieuws/nieuwe-eu-wetgeving-kan-bijdragen-aan-meer-verantwoorde-inkoop-van-grondstoffen
http://www.somo.nl/news-nl/somo-nieuws/nieuwe-eu-wetgeving-kan-bijdragen-aan-meer-verantwoorde-inkoop-van-grondstoffen
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11. Adviezen aan private spelers  
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Grondstoffenstrategie  

 

1. Ontwikkel een integrale grondstoffenstrategie met een belangrijke plaats voor 

nutriënten. Dat past in de ontwikkeling dat steeds meer duurzame activiteiten die 

overheden niet weten te organiseren of af te dwingen, vrijwillig worden uitgevoerd 

door grote bedrijven als onderdeel van risicomanagement en MVO, dus uit 

welbegrepen eigenbelang. Wacht dus niet tot de EU en de Nederlandse overheid het 

bovenstaande hebben geregeld.  

 

2. Geef in die strategie prioriteit aan de vermindering van import-

afhankelijkheid.  

 

3. Fosfaat staat al op de agenda van een commissie van VNO/NCW waar wordt 

gesproken over grondstoffenbeleid. Voeg aan die agenda kalium en kritische 

micronutriënten toe. Het is van belang dat ook de non-food industrie meedoet, 

want daar liggen de beste mogelijkheden voor substitutie van micronutriënten.  

 

4. (Specifiek voor de veevoerindustrie) Beëindig de overdosering van 

micronutriënten (met name zink, koper en selenium) in veevoer. 

 

 

Allianties  

 

5. Zoek samenwerking met andere grondstofgebruikende bedrijven in Europa, niet 

alleen om inkoopallianties te vormen (zoals de Duitse Rohstoffallianz), maar vooral 

om stappen te zetten naar een circulaire economie.  

 

6. Het Nutrient Platform bestaat inmiddels uit 33 bedrijven, organisaties en 

kennisinstellingen en heeft al tal van marktgerichte initiatieven genomen op het 

gebied van recycling van fosfaat. Het is tijd voor vergelijkbare initiatieven 

worden genomen voor andere nutriënten, zoals kalium, seleen en borium, al 

dan niet geïntegreerd in het Nutrient Platform. De ambitie van het Nederlandse 

bedrijfsleven zou moeten zijn om ook hierbij een voorsprong op te bouwen.  

 

 

Beleggen in kringlopen 

 

7. Specifiek voor banken, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers: 

investeer in bedrijven die zich richten op duurzame nutriëntenkringlopen, van 

efficiëntere winning en verwerking, en efficiënter gebruik in de landbouw tot 

recycling uit mest, slib afkomstig van rioolwaterzuivering en zuivering van 

oppervlaktewater en de as van vuilverbranding en (vooral bij micronutriënten) 

substitutie in de industrie, zowel in de EU als mondiaal. 
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12. Agenda voor onderzoek en innovatie 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

In het verlengde van bovenstaande aanbevelingen kunnen de volgende thema’s worden 

benoemd voor technologisch onderzoek en innovatie:  

 systeeminnovaties in landbouw en industrie, inclusief ecodesign;  

 substitutiemogelijkheden van macro- en micronutriënten in industrieën; 

 recycling van macro- en micronutriënten uit rioolslib, vuilverbranding, industriële 

reststromen en oppervlaktewater. Streef daarbij niet primair naar winning van 

nutriënten in zuivere vorm, want dat is vaak niet nodig en kost veel energie. Streef 

via chemische technieken naar mengsels die bruikbaar zijn als meststof voor 

gewassen. Of nog beter, via biologische technieken, naar levend materiaal dat 

bruikbaar is als veevoeder, bijvoorbeeld algen of eendenkroos;40   

 mogelijkheden om bodemfosfaat te behandelen als strategische voorraad en de 

mogelijkheden om deze met behulp van mycorrhiza’s te mobiliseren; 

 innovaties in de veredeling, teelt en verwerking van Europese eiwitgewassen; 

 mogelijkheden voor rotondes voor macro- en micronutriënten, centraal en regionaal. 

 

Voor beleidsgericht onderzoek en innovatie zijn de volgende thema’s relevant: 

 opties voor een recyclingsplicht van nutriënten; 

 opties voor een bijmengplicht van nutriënten; 

 opties voor partnerships van Nederland en de EU met grondsofimporterende landen 

op basis van wederzijds voordeel; 

 opties voor partnerships met grondstofexporterende landen op basis van wederzijds 

voordeel; 

 opties voor variabele, prijsstabiliserende heffing op grondstoffen in de EU, 

Nederland of een kopgroep van landen;  

 opties voor multilateraal grondstoffenbeleid; 

 opties om grondstoffenschaarste te integreren in het GLB; 

 opties om de voedselketen in te bouwen in het Europese grondstoffenbeleid. 

 

Tot slot 

Nederland en de EU zullen vroeg of laat te maken krijgen met schaarste van macro- en 

micronutriënten. Niet in de eerste plaats door mondiale uitputting van reserves, maar 

door marktmanipulatie en grondstoffennationalisme. Dat kan resulteren in een harde 

landing voor de Europese landbouw en voedselproductie. Een zachte landing wordt 

mogelijk als we tijdig de bakens verzetten in de richting van minder importafhankelijk-

heid en een meer circulaire economie. 

 

 

                                                 
40  In een recent rapport is gezocht naar rendabele business cases voor terugwinning van NPK uit 

reststromen van de suikerindustrie en de aardappelzetmeelindustrie. Met uitzondering van P-winning 

in de vorm van struviet werden die nog niet gevonden. Wel lijkt er perspectief voor biologische 

winning van N en P uit waterige stromen, grond en biomassa en in energiezuinig indikken van 

waterige stromen door zgn. eutectische vriesconcentratie. Zie: BioNPK projectgroep (2013) 

Eindrapport BioNPK. www.kennisakker.nl/files/Kennisdocument/Eindrapportage_BioNPK.pdf   
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1. Landbouw en grondstoffen:                  

een opkomend probleem 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Sinds de voedselcrisis van 2007 woedt er wereldwijd een debat over voedselzekerheid. 

De zorgen hebben vooral betrekking op ontwikkelingslanden. Doorgaans wordt er van 

uitgegaan dat de voedselzekerheid in de EU geen gevaar loopt: de EU is immers 

zelfvoorzienend voor de meeste basisvoedingsmiddelen uitgezonderd eiwitrijk veevoer 

(sojameel wordt op grote schaal geïmporteerd uit Zuid Amerika) en in mindere mate 

plantaardige oliën. Maar wat de EU tekort komt zou zij altijd kunnen inkopen dank zij 

haar sterke koopkracht.41 

 

Om die optimistische veronderstelling te toetsen heeft het Platform Landbouw, 

Innovatie en Samenleving in 2011 een stresstest van het Europese landbouw- en 

voedselsysteem uitgevoerd.42 Daarbij is nagegaan wat de gevolgen zijn van vier typen 

calamiteiten op de voedselzekerheid: een grootschalige en langdurige droogte, een grote 

vulkaanuitbarsting, plotseling wegvallen van de import van soja en een grootschalige 

epidemie van een dierziekte. Bij geen van deze calamiteiten bleek de voedselzekerheid 

ernstig in gevaar te komen. Wel ontstaan forse prijsschokken en kan grote schade 

worden aangericht aan de vee- en vleessector. Bovendien zal de EU haar export van 

granen terugschroeven en de import opvoeren, wat voedselimporterende 

ontwikkelingslanden zoals Egypte in de problemen kan brengen.  

 

Toch kan op langere termijn ook de voedselzekerheid van de EU zelf worden bedreigd 

door een ander probleem, namelijk schaarste van grondstoffen. Het gaat dan vooral om 

de macronutriënten fosfaat en kalium en om enkele micronutriënten. Die schaarste kan 

ontstaan door: 

 fysieke oorzaken: uitputting van regionale reserves; 

 economische oorzaken: duurder worden van grondstoffen doordat het aanbod 

achterblijft bij de stijgende vraag, doordat de kostprijs stijgt, of door 

marktmanipulatie; 

 (geo)politieke oorzaken: beperking van markttoegang om protectionistische of 

andere politieke redenen. Het vertrouwen dat het multilaterale handelssysteem zulke 

maatregelen zal verhinderen is tanende. 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Naast een debat over voedselzekerheid is er ook al decennialang een debat gaande over 

voedselsoevereiniteit: voorstanders bepleiten dat landen zelf moeten kunnen beslissen over de mate 

waarin zij op voedselgebied zelfvoorzienend dan wel importafhankelijk willen zijn, los van 

multilaterale handelsovereenkomsten. De WTO biedt daar slechts beperkte ruimte voor en voor de 

Amerikaanse regering is dit een no go area. Dat was een belangrijke reden voor het vastlopen van de 

Doha Ronde.   
42 http://www.platformlis.nl/rapporten/StresstestEUagrfoodsystem.pdf 

http://www.platformlis.nl/rapporten/StresstestEUagrfoodsystem.pdf
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Beleidslacunes 

Ook de Europese Commissie maakt zich zorgen over mogelijke schaarste van 

grondstoffen. In 2008 heeft zij het Raw Materials Initiative gelanceerd. Daarin 

besteedde zij echter vooral aandacht aan grondstoffen voor de industrie, nauwelijks aan 

grondstoffen voor de landbouw. Omgekeerd besteedt het Gemeenschappelijke 

Landbouwbeleid (GLB), ook na de recente hervorming, nauwelijks aandacht aan 

mogelijke schaarste van grondstoffen.43 En dat terwijl het GLB van oudsher beoogt om 

de voedselzekerheid van de EU veilig te stellen. Dat zijn twee risicovolle 

beleidslacunes. Des te meer als we in aanmerking nemen dat mineralen in de industrie 

vaak vervangbaar zijn, maar in landbouw en voedsel niet.  

 

Positionering 

In de afgelopen jaren heeft het Platform LIS een tweetal adviezen gepubliceerd over 

fosfaat resp. micronutriënten. Daaruit bleek dat de landbouw in de EU kwetsbaar is door 

importafhankelijkheid van fosfaat en enkele micronutriënten. In 2012 heeft het Platform 

enkele voorstellen aan het Europees Parlement gedaan om grondstoffen een duidelijke 

plek te geven in de hervorming van het GLB. Fosfaatschaarste kreeg ook aandacht in 

andere studies: van Wageningen UR (2009), de Interdepartementale Projectgroep 

Schaarste en Transitie (2009), het Planbureau voor de Leefomgeving (van den Berg et 

al. 2011) en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) tezamen met 

TNO en het CE (2011). Deze laatste studie gaat ook over soja en cacao. Een recente 

studie van het HCSS (2012) besteedt ruime aandacht aan geopolitiek maar gaat geheel 

over fosfaat, niet over kalium en micronutriënten. Micronutriënten kregen wel aandacht 

in twee recente Wageningse rapporten (Chardon & Oenema [2013] en Van Krimpen et 

al. [2013]), maar die leggen het accent op Nederland en besteden weinig aandacht aan 

geopolitiek.44 Dit rapport integreert al deze lijnen en vult enkele lacunes. 

 

Doel rapport 

Dit rapport richt zich op de geopolitiek rond soja, fosfaat, kalium en enkele 

micronutriënten. Doel is een analyse te geven van de risico’s, de grote belangen die op 

het spel staan en de verantwoordelijkheden om deze belangen veilig te stellen. Deze 

analyse kan relevant zijn voor de bewindslieden van Economische Zaken (en zijdelings 

andere ministeries, met name die van Infrastructuur en Milieu, Buitenlandse Zaken, en 

Veiligheid en Justitie), de Europese Unie en private stakeholders als die zich willen 

voorbereiden op de geopolitieke risico’s die opdoemen voor de Europese 

grondstoffenzekerheid, landbouw en voedselvoorziening.  

 

Opbouw 

Het rapport begint met een korte schets van de geschiedenis van handel, geopolitiek en 

conflicten rond grondstoffen en van actuele kwesties op dat terrein. Vervolgens gaan het 

in op de volgende vragen: 

 wat zijn “schaarse” en “kritische” grondstoffen? 

 om welke nutriënten voor de landbouw gaat het, naast fosfaat? Hoe kritisch zijn 

die?  

 welke geopolitieke risico’s zijn relevant?  

                                                 
43 Alleen aan eiwithoudende gewassen wordt iets gedaan: ‘De mogelijkheid bestaat om voor 

eiwithoudende gewassen 2% gekoppelde steun te verlenen’. En in de verplichte 5% Ecological  Focus 

Area (EFA) per bedrijf mogen ook eiwitgewassen worden geteeld. http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-13-621_en.htm 
44 Exacte referenties van al deze publicaties zijn te vinden in bijlage 2. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_en.htm
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 hoe kwetsbaar is de EU voor zulke risico’s?  

 wat kan de EU intern en extern doen om zich tegen zulke risico’s te wapenen?  

 hoe kan de EU daarbij ook rekening houden met ontwikkelingslanden? 

 

Werkwijze 

Dit rapport is gebaseerd op: 

 een rapport van dr.ir. Eric Hees, geschreven in opdracht van het Platform 

Landbouw, Innovatie en Samenleving, Voedsel, grondstoffen en geopolitiek. Dat 

rapport is mede gebaseerd op interviews met negen bij de problematiek betrokken 

personen uit bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstellingen;  

 eigen literatuur- en internetstudie; 

 een tweetal workshops over geopolitiek met externe deskundigen op 4 september 

2009 en 7 oktober 2010; 

 bilaterale discussies met het Rathenau Instituut en het Den Haag Centrum voor 

Strategische Studies (HCSS).  

 

N.B. Dit advies bevat slechts een beperkt aantal bronnen. Voor uitgebreide 

bronverwijzingen verwijzen we naar genoemd rapport van dr. Eric Hees. 
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2. Handel, geopolitiek en conflicten rond 

grondstoffen 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Geschiedenis 

Van oudsher zijn veel grondstoffen en landbouwproducten schaars in de ene regio maar 

overvloedig in andere regio’s. De gangbare manier om evenwichten te creëren was 

handel. Aanvankelijk vooral ruilhandel, later ook goederen tegen geld. Klassiek 

voorbeeld daarvan zijn de Zijderoutes. Europese landen introduceerden in de 16
e
 

wereldhandel, ook in grondstoffen. Columbus was al in zijn eerste reis naar Amerika in 

1492 op zoek naar goud. De exploratie werd al snel gevolgd door handel en verovering 

van grote gebieden: kolonialisme. Vaak werden handelsmonopolies nagestreefd, 

bijvoorbeeld door de VOC, soms ook met militaire middelen. Dat was niets nieuws, 

want in de oudheid veroverden de Romeinen Klein-Azië, onder meer om aan graan te 

komen, en voerden zij handelsoorlogen met Carthago. Kader 1 geeft een reeks 

voorbeelden uit de 19
e
 eeuw tot vandaag. 

 

Geopolitieke theorie 

Geopolitiek wordt wel gedefinieerd als de wijze waarop staten in hun buitenlandse 

politiek rekening houden met geografische gegevenheden: ligging, landprofiel, 

aanwezigheid van zeewegen, beschikbaarheid van zoet water, maar ook de 

aanwezigheid van minerale grondstoffen. Dit rapport kijkt zijdelings ook naar het beleid 

van niet-statelijke spelers, in het bijzonder bedrijven.  

 

De opkomst van de geopolitiek als politieke visie wordt meestal gelegd aan het eind van 

de 19e eeuw, een periode van toenemende competitie tussen de toen machtigste staten 

Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Rusland. Grondleggers waren de Brit Mackinder, de 

Duitser Ratzel en de Zweed Kjellén.  

Mackinder maakte school met zijn Heartland theorie, waarin Oost Europa en West Azië 

centraal stonden. Hij stelde dat wie die regio controleert, de politieke macht en het 

kapitaal in handen heeft om de wereld te regeren. Deze regio omvat een van de rijkste 

agrarische gebieden van de wereld en beschikt over grote voorraden grondstoffen, zoals 

kolen en ijzererts.  

Kjellén muntte in 1899 de term “geopolitiek”, die hij definieerde als “de wetenschap 

van de invloed van de aardrijkskundige gesteldheid op staatkundige vraagstukken.” 

Staten zouden organisch groeien naarmate ze sterker worden. Hij bracht een moreel 

argument in stelling door te beredeneren dat een staat met een meer “geavanceerde 

cultuur” ook meer recht zou hebben zijn “domein” of “territorium” uit te breiden. 

Daarmee borduurde hij voort op Ratzel, die sprak van Lebensraum: superieure culturen 

verdienen meer territorium, omdat zij het land ook beter gebruiken. De Duitser 

Haushofer modificeerde en populariseerde Kjellén’s theorie, waarna zijn leerling 

Rudolf Hess deze introduceerde in het nazi-regime. Daarmee raakte het begrip 

“geopolitiek” besmet en dat duurde tot ca. 1990.  
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Kader 1  Historische voorbeelden van geopolitieke conflicten rond natuurlijke hulpbronnen 

 

Olie en gas  

 1941-45: Nazi-Duitsland probeert via de operatie Barbarossa Europees Rusland te veroveren, onder meer 

om toegang te krijgen tot de olie van de Kaspische zee. Opmars gestuit bij Stalingrad. 

 1941: Japan valt Pearl Harbor aan in het kader van zijn streven naar overheersing van Zuid-Oost Azië, 

nadat de VS en Nederland de export van olie, vliegtuigbenzine en sloopijzer hadden stopgezet. 

 1967-1970: afscheidingsoorlog Biafra tegen Nigeria, deels om etnische redenen, deels om de controle 

over olievelden. 

 Vanaf ca.1970: spanningen en incidenteel schermutselingen tussen China en Japan, Vietnam, Filippijnen, 

Taiwan, Maleisië om eilandgroepen in de Zuid- en Oost Chinese Zee waar olie- en visvoorraden 

voorkomen.  

 1990: Irak lijft Koeweit in, mede om controle te krijgen over de olievoorraden en indirect over de 

olieprijs. 

 1991: VS leidt een coalitie van 34 landen die Koeweit herovert, met mandaat van de VN. Het formele 

motief is ongedaan maken van de wederrechtelijke annexatie van Koeweit. Maar ook olie wordt als 

motief genoemd. 

 2002: VS en VK vallen Irak binnen, zonder mandaat van de VN, en bezetten het land t/m 2011. Als 

motief wordt aangevoerd dat Irak massavernietigingswapens zou bezitten, maar dat blijkt onjuist. Olie 

lijkt een minstens zo belangrijk motief. 

 2005-heden. Spanningen tussen Rusland en Oekraïne over gasprijzen. Januari 2006 sluit Gazprom enkele 

dagen lang de gastoevoer af. Dat werkt direct door in enkele lidstaten van de EU. Na enkele dagen wordt 

alsnog een akkoord gesloten. Ook in 2013 trekken beide landen nog touw om gasprijzen. 

Grond 

 1939-1945: Nazi-Duitsland zoekt Lebensraum in Oost-Europa, ook in de vorm van landbouwgrond. 

2009: maandenlange demonstraties in Madagaskar leiden tot het aftreden van de regering, die met het 

Zuid-Koreaanse bedrijf Daewoo een contract had afgesloten voor het leasen van 1,3 miljoen hectare 

grond voor de productie van mais.  

Water  

 Sinds 19e eeuw: spanningen tussen Egypte/Soedan en Oost-Afrikaanse landen over verdeling van het 

water van de Nijl. Recent spanning rond de bouw van de Grand Ethiopian Renaissance Dam in de 

Blauwe Nijl.  

 1967: Israël bezet Golan Hoogvlakte in Syrië om veiligheidsredenen, maar ook om zijn watervoorziening 

veilig te stellen. De vlakte levert 30% van Israëls watervoorziening en grenst aan het meer van Galilea, 

Israëls belangrijkste waterbron. 

 1970-heden: plannen voor 22 stuwdammen in de Eufraat en de Tigris leiden tot spanningen tussen 

Turkije, Syrië en Irak.  

Mineralen  

 1960-63: de provincie Katanga, rijk aan koper-, goud- en uraniummijnen, scheidt zich af van de jonge 

Democratische Republiek Congo. De poging wordt gesteund door het Belgische leger en bedrijfsleven, 

maar verijdeld door troepen van de VN.  

 1998-heden: lokale oorlogen in Oost Congo, deels met etnische motieven, deels om de controle over 

mineralen (o.a. coltan), diamanten en hout. Negen landen zijn betrokken bij deze “Afrikaanse 

wereldoorlog”.  

 2010: China belemmert korte tijd de export van voor de industrie kritische zeldzame aardmetalen naar 

Japan als represaille voor de gevangenneming van een Chinese kapitein bij de omstreden 

Diahoyu/Senkaku eilanden.  

Landbouwgrondstoffen (meststoffen)  

 1836-39: oorlog om guano-eilanden tussen Peru/Bolivia en Spanje.  

 1879-1883: salpeteroorlog tussen Peru/Bolivia en Chili. 

 1975: Marokko en Mauretanië bezetten 2/3 resp. 1/3 deel van de Westelijke Sahara. 
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Toch was – paradoxaal genoeg - een overeenkomstige gedachtegang terug te vinden bij 

Ayn Rand, die wel wordt gezien als de geestelijke moeder van het neoliberalisme 

(waarvan Friedrich von Hayek geldt als de geestelijke vader). Zij was van mening dat 

de Europeanen het volste recht hadden Amerika te veroveren omdat de Indianen te 

weinig met hun natuurlijke hulpbronnen hadden geproduceerd.45  

 

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog besloten de westerse geallieerden dat de 

internationale handel voortaan moest verlopen via de vrije markt, binnen de spelregels 

van een multilateraal handelssysteem. Dat werd aanvankelijk de General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT), sinds 1995 de World Trade Organisation (WTO). De 

GATT-bepalingen hadden in beginsel betrekking op alle handel, maar boden wel 

uitzonderingsmogelijkheden voor onder meer exhaustible natural resources.46 De 

landbouw werd overigens pas in het stelsel opgenomen in de Uruguayronde (1986-

1994). Het stelsel heeft ordenend en pacificerend gewerkt, maar niet kunnen 

verhinderen dat nog diverse regionale conflicten rond grondstoffen hebben 

plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden, onder meer in Oost Congo. 

 

Na de Koude Oorlog kwamen andere visies op, zoals die van Huntington die in zijn 

Clash of Civilizations (1993) de nadruk legde op culturele tegenstellingen. Anderen, 

zoals Thomas Friedman in The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First 

Century, voorspelden een level playing field voor alle wereldburgers dank zij Internet, 

wat zou leiden tot toenemende gelijkheid. Inderdaad krijgen steeds meer mensen gratis 

toegang tot steeds meer wereldwijde informatie. Maar als gaat het om energie en 

grondstoffen ligt het anders en moeten we het, in de woorden van Robert Kaplan in zijn 

boek The revenge of geography, doen met onze plek op de kaart. Gewapende conflicten 

rond grondstoffen zijn niet alleen een fenomeen zijn van het verleden, maar ook van 

vandaag. En ook in de toekomst zijn zulke conflicten te verwachten.  

  

Geopolitiek vs vrijhandel (1): grondstoffen  

Na de val van de Muur was de dominante overtuiging in het Westen dat de vrije 

wereldhandel tussen private bedrijven het winnende systeem zou zijn. Die opvatting 

lijkt in de huidige multipolaire wereld niet langer houdbaar. Verschillende 

ontwikkelingen wijzen een andere kant uit.  

Ten eerste zijn bij de winning van grondstoffen staatsgerelateerde bedrijven niet op hun 

retour maar eerder in opmars. Het gaat onder meer om bedrijven in China, Marokko,  

Turkije, Wit-Rusland, Kazakhstan, Irak en Saoedi-Arabië.47 Zie tabel 1 voor bedrijven 

die actief zijn in de winning van zes voor de landbouw belangrijke grondstoffen.48 

                                                 
45 Geciteerd door Hans Achterhuis (2010) in De utopie van de vrije markt. Ayn Rand wilde de rol van 

de staat drastisch terugdringen ten gunste van een leidende rol van getalenteerde individuen. Kort 

samengevat zouden we kunnen zeggen dat Kjellén het recht van de sterkste propageerde voor naties, 

de nazi’s voor het Arische ras en Ayn Rand voor het individu. Maar dat is wat al te simpel. 
46 China maakte na zijn toetreding in 2001 gebruik van deze uitzonderingsbepaling om verschillende 

tarieven in te voeren op grondstoffenimport/export. Maar dat werd door de panels van de WTO 

beoordeeld als oneigenlijk gebruik.  
47   China heeft in november 2013 een liberalisering van de markt aangekondigd. prijzen van o.a. 

grondstoffen en water zullen door de markt, niet langer door de staat worden bepaald.  En particuliere, 

ook buitenlandse bedrijven, krijgen toegang tot strategische sectoren. NRC Handelsblad 21-11-13. 

Onduidelijk is nog in hoeverre de staat daarmee zijn greep op de export van strategische grondstoffen 

prijsgeeft.  
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Kader 2  De Westelijke Sahara: geopolitiek rond fosfaat 

 

De recente geschiedenis biedt een frappant voorbeeld van geopolitiek rond een 

landbouwgrondstof: de fosfaatrijke Westelijke Sahara. Dat gebied was tot 1975 een 

Spaanse kolonie, waar het Spaanse vreemdelingenlegioen vocht tegen de 

bevrijdingsbeweging Polisario.  

In 1975 organiseert Marokko met een beroep op oude gebiedsaanspraken een Groene Mars 

naar de grens. Spanje - in de nadagen van het Franco-regime - biedt geen weerstand en 

begint onderhandelingen. Daarop bezetten Marokko en Mauretanië het noordelijke 2/3 

resp. het zuidelijke 1/3 deel van het gebied. In 1976 draagt Spanje de soevereiniteit over 

aan Marokko, in ruil voor visrechten bij de Marokkaanse kust. Maar in hetzelfde jaar roept 

Polisario de Arabische Democratische Republiek Sahara uit, met steun van Algerije en 

Libië. 

In 1979 staakt Mauretanië de strijd tegen Polisario, waarna Marokko ook het zuidelijke 

deel annexeert. In de jaren daarna bouwt Marokko een lange aarden verdedigingswal van 

noord naar zuid. Het 1/6 deel van het gebied achter de wal wordt aan Polisario overgelaten. 

 

Hoewel de gebiedsaanspraken niet zijn erkend door het Internationaal Gerechtshof in Den 

Haag, duurt de bezetting nog altijd voort. De aanvankelijk brede internationale steun voor 

Polisario is intussen sterk afgebrokkeld. Ook steunpilaar Algerije houd zich rustig. De tijd 

werkt in Marokko’s voordeel en met zijn politiek van voldongen feiten krijgt het land 

steeds meer greep op het gebied en de daar aanwezige fosfaatvoorraden.   

Overigens vindt tot dusver slechts een beperkt deel van de Marokkaanse fosfaatwinning 

plaats in de Westelijke Sahara. Hoe groot de reserves zijn is niet bekend. De VN heeft een 

resolutie aangenomen volgens welke alleen export van fosfaat mag plaatsvinden als de 

plaatselijke bevolking er van mee profiteert. Noorwegen boycot fosfaat uit het gebied. 

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijke_Sahara 

 

 

Verder zien we dat steeds meer grondstofproducerende landen, waaronder China en de 

VS, de productie en/of de uitvoer van grondstoffen beperken vanuit protectionisme en 

soms ook om de prijs op te drijven. China heeft dat in 2008/2009 gedaan met een 

exporttarief van 135% op onder meer fosfaat en zink en met exportquota voor zeldzame 

aardmetalen. De WTO bepaalde begin 2012 dat China hiermee de handelsregels 

overtrad, waarna de regering inbond. Maar in de eerste helft van 2012 schroefde China 

de zinkproductie terug om - na enkele jaren van prijsdaling als gevolg van een 

stagnerende wereldeconomie - de prijs op te drijven. De Russische oligopolist Uralkali 

probeerde in 2012 hetzelfde voor kalium, maar moest het afleggen tegen de 

gezamenlijke kopersmacht van China en India.  

 

Omgekeerd zien we dat grondstofimporterende landen lange termijn deals sluiten om 

hun aanvoer zeker te stellen. China is bijvoorbeeld actief met landbouwgrond en 

mijnbouw en biedt daarvoor forse tegenprestaties, bijvoorbeeld investeringen in 

infrastructuur. 

 

Verder vinden in de markten consolidaties plaats, waardoor steeds meer grondstoffen in 

handen komen van een klein aantal grote spelers. De grootste private spelers zijn BHP 

                                                                                                                                               
48 In de exploratie van veel mineralen zijn overigens niet de grote private en staatsgerelateerde bedrijven 

het meest actief, maar kleine “junior” bedrijven (T. Bastein, TNO, in email 14-1-2013).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische_Democratische_Republiek_Sahara
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Billiton, Rio Tinto en Vale.49 Andere grote spelers zijn onder meer het Canadese 

PotashCorp en het Brits/Zwitserse Xstrata, dat o.a. koper en zink handelt en in mei 2013 

op zijn beurt werd overgenomen door het Zwitserse Glencore. Daarmee ontstond het 

vierde grondstoffenbedrijf ter wereld. Staatsgerelateerde opkopers zijn onder meer het 

Marokkaanse OCP (fosfaat), de Chinese Zijin Mining Group (zink) en het Wit-

Russische Belaruskali (kalium). En Yara, wereldmarktleider in stikstofkunstmest, is 

voor 43% in handen van de Noorse staat.  

Van strategisch belang is ook dat Hongkong Exchanges and Clearing begin 2012 de 

London Metal Exchange heeft opgekocht. De directeur van de kopende beurs: 

 “Dit biedt ons de unieke gelegenheid om in één klap een positie als marktleider in de 

wereldwijde grondstoffenhandel te verwerven.”  

 
 

Tabel 1 Staatsbetrokkenheid en consolidatie in grondstoffenwinning en -productie. 

Bron: Bastein, TNO. 
 

Grondstof Landen met 

voorraden 

Staatsgerelateerde winning 

en/of productie 

Private winning en/of productie 

Fosfaat Marokko 

 

China 

Irak 

Algerije 

Saoedi- Arabië 

VS 

OCP = Office Chérifien des 

Phosphates  

Yuntianhua Group 

SCPQIRAQ 

Sonatrach 

Ma’aden 

 

 

 

 

 

 

Mosaic 

Kalium Canada 

Wit Rusland 

Rusland 

 

Belaruskali  

 

 

PotashCorp, Mosaic 

 

Uralkali: 5 Russische 

grootaandeelhouders 

Zink China 

Australië 

 

Peru 

Zijin Mining Group  

 

 

Xstrata  

(nu GlencoreXstrata) 

Antamina (Billiton, Glencore e.a.) 

Seleen Chili 

Peru 

Codelco  

Southern Copper Corp 

Borium Turkije 

VS 

EtiMaden 

 

 

Rio Tinto,  

Searles Valley 

Molybdeen China 

Chili 

China Molybdenum Co. 

Codelco 

 

 

Door de toenemende vraag, in combinatie met toenemende concentratie in weinig 

handen en afnemende markttoegang, zullen de spanningen rond grondstoffen bepaald 

niet afnemen. Grondstoffennationalisme (of ruimer: resource nationalism) neemt toe. In 

                                                 
49 Rekenen we olie mee, dan was in 2012 verrassend genoeg het tamelijk onbekende Nederlandse bedrijf 

Vitol qua omzet het grootste handelshuis in grondstoffen ter wereld, nog voor Glencore (toen nog niet 

gefuseerd met Xstrata) en Cargill. Die onbekendheid komt mede doordat het een niet-beursgenoteerde 

vennootschap is. Het bedrijf is handen van het management en 330 werknemers. Bron: 

Grondstoffenhandelaren opereren in stilte. NRC Handelsblad 18-4-2012. In Nederland is Vitol, met 

een omzet van 223 miljard dollar, het op één na grootste bedrijf.  
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verschillende landen bestaan politieke aarzelingen om de exploitatie van grondstoffen 

uit handen te geven aan buitenlandse ondernemingen. 

 

Enkele voorbeelden voor agrarische grondstoffen:  

 Canada heeft een stokje gestoken voor het opkopen van kaliumgigant PotashCorp 

(Potash Corporation of Saskatchewan) door het Brits-Australische concern BHP 

Billiton.50  

 Omgekeerd heeft Israël zijn vetorecht gebruikt om aankoop van kunstmest-

producent ICL door PotashCorp te blokkeren. Ook heeft het een limiet gesteld aan 

de export van fosfaat.51 Doel: bescherming van zijn binnenlandse fosfaatvoorraden. 

 Wit-Rusland blokkeert privatisering van kaliumbedrijf Belaruskali. 

 De Australische regering heeft in 2009 verhinderd dat de Chinese aluminium-

producent Chinalco een minderheidsbelang en twee bestuurszetels zou krijgen in 

mijnbouwgigant Rio Tinto.52  

 China, de VS en Zuid Afrika neigen er naar om hun fosfaatreserves te benutten voor 

binnenlands gebruik. 

 Turkije weerstond in 1999 druk van het IMF om de boriummijnbouw te 

privatiseren. 

Ondanks deze ontwikkelingen is geopolitiek nog lang niet tot alle landbouwagenda’s 

doorgedrongen. 53 

 

Geopolitiek vs vrijhandel (2): landbouw en voedsel  

In de landbouw- en voedselmarkt spelen soortgelijke ontwikkelingen. In 2009 

verhinderde een volksopstand in Madagaskar de verkoop van 1,3 miljoen hectare grond 

aan het Zuid-Koreaanse bedrijf Daewoo. Rusland wil minder afhankelijk worden van 

voedselimporten (voor hooguit 15% voor vlees, 10% voor melk en 5% voor 

aardappelen) en gebruikt daartoe o.a. een langdurig importverbod van Amerikaanse 

varkensvlees. Ook wil Rusland tezamen met de andere Zwarte Zee staten Oekraïne en 

Kazakhstan de VS passeren als grootse exporteur van tarwe.54  

 

China is hier op ingesprongen. De regering wil om politieke redenen voor zijn 

groeiende import van soja en voedermais minder afhankelijk worden van de VS.55 China 

heeft onder meer 9 miljard euro aan zachte leningen aan Oekraïne verstrekt waarmee 

                                                 
50 Daarbij speelde ook vrees voor vermindering van belastinginkomsten. BHP Billiton wilde namelijk 

een eind maken aan het exportkartel voor kalium waarvan PotashCorp deel uitmaakt. Dat zou de 

prijzen en daarmee de belastinginkomsten verlagen. Taylor, C.R. & D.L. Moss (2013). The Fertilizer 

Oligopoly: The Case for Global Antitrust Enforcement. AAI Working Paper no. 13-05. De Canadese 

overheid maakt dus indirect deel uit van het kartel. De overheid stak ook een stokje voor de overname 

van het noodlijdende Blackberry door het Chinese Lenovo. Dat was om veiligheidsredenen. Bron: 

NRC Handelsblad 13-1113.  
51   HCSS 2012: 45. 
52 NRC Handelsblad 30-7-13. 
53 Dat geldt niet alleen voor het GLB. Zo verscheen in 2012 het rapport Food and Agriculture: The 

future of sustainability, gebaseerd op interviews en paneldiscussies met een groot aantal experts op 

het gebied van voedselzekerheid. Het rapport besteedt wel aandacht aan land grabbing, maar niet aan 

mogelijke schaarste van kalium, fosfaat en micronutriënten, noch aan geopolitiek op dat vlak.  
54 Vorming van een kartel is weliswaar niet toegestaan volgens de regels van de WTO, maar de drie 

landen praten er toch over. Boerderij Vandaag 18-9-2012. Wel is het de vraag of deze samenwerking 

stand houdt als Oekraïne een associatieverdrag met de EU gaat sluiten. 
55 Boerderij Vandaag 29-9-2012. 
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het land Chinese landbouwmachines, kunstmest en bestrijdingsmiddelen gaat kopen en 

gaat investeren in irrigatiesystemen. Daarmee gaat drie miljoen hectare ontwikkeld 

worden. De producten – vooral mais en varkensvlees – gaan voor afgesproken prijzen 

naar China.56 Daarnaast investeert China onder meer in landbouw en infrastructuur in 

Argentinië en Brazilië.  

 

Maar het Chinese beleid roept ook weerstanden op: 

 In Australië bestaat oppositie tegen de aankoop van landbouwgrond door 

buitenlandse bedrijven en met name ook Chinese staatsbedrijven. Het zou al gaan 

om 4,6 miljoen hectare. De regering gaat de buitenlandse investeringen in grond in 

kaart brengen.57, 58  
 

 In Nieuw Zeeland heeft het Hooggerechtshof een stokje gestoken voor Chinese 

landaankopen.59  

 China investeert in nieuwe zuivelbedrijven in Frankrijk, Nederland en Nieuw-

Zeeland. Het wil ook aandelen kopen van de Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie 

Fonterra. Daarover is onrust ontstaan bij de leden.  

 Het Chinese Shuanghui koop het Amerikaanse Smithfield Foods op, het grootste 

vleesbedrijf ter wereld. De VS zag hierin risico’s voor de nationale veiligheid en liet 

de aankoop toetsen door het Committee on Foreign Investment in the United States. 

Die commissie gaf in september 2013 het groene licht en ook de aandeelhouders 

zijn akkoord.  

Het debat speelt dus in verschillende landen en de beslissing valt de ene keer uit ten 

gunste, de andere keer ten nadele van het buitenlandse bedrijf.  

 

Prijsmanipulatie 

Zowel grote staatsbedrijven als grote private bedrijven kunnen hun marktmacht 

gebruiken om prijzen te manipuleren. Er bestaan sterke aanwijzingen voor mondiale 

duopolies op de markten van fosfaat en kalium (kader 3). Op de fosfaatmarkt werkt een 

Noord-Amerikaanse exportassociatie samen met het Marokkaanse staatsbedrijf OCP. 

En op de kaliummarkt doet zo’n associatie dat met het Wit-Russische staatsbedrijf 

Belaruskali en de Russische bedrijven Silvinit en Uralkali, dat weliswaar is 

geprivatiseerd maar nog nauwe banden onderhoudt met het Kremlin.60 De associaties 

zijn legaal, dus indirect zijn de Canadese en de Amerikaanse staten partij in de kartels.  

 

  

                                                 
56 Boerderij Vandaag 26-9-2012 en rt.com/business/china-ukraine-agriculture-lease-267/ en  
57 Boerderij Vandaag 24-10-2012. 
58 Minerale grondstoffen spelen een grote rol in de Australische binnenlandse politiek. De Labor-

regering voerde in 2010 een belasting van 30% in op ijzer en kolen. Maar in september 2013 won de 

liberaal Tony Abbott de verkiezingen met een programma waarin deze belasting wordt afgeschaft. Dat 

is gunstig voor de mijnbouwsector en voor grote afnemers zoals China. Abbot’s campagne werd 

financieel gesteund door vijf mijnbouwbedrijven. http://www.theguardian.com/environment/southern-

crossroads/2013/sep/18/tony-abbott-abolish-carbon-price. Overigens moet Abbott regeren met de 

National Party, die veel kritischer staat tegenover buitenlandse investeerders.   
59 Boerderij Vandaag 23-1-13. 
60 NRC Handelsblad 29-8-13. 

http://www.theguardian.com/environment/southern-crossroads/2013/sep/18/tony-abbott-abolish-carbon-price
http://www.theguardian.com/environment/southern-crossroads/2013/sep/18/tony-abbott-abolish-carbon-price
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Kader 3  Kartelvorming op de wereldmarkten van fosfaat en kalium 

 

The structure of the world’s phosphorus and potash markets, while complex, may best be 

viewed as duopolies with small, high cost fringe firms.  

 

The phosphorus duopoly is comprised of the U.S. export cartel, PhosChem, operating with 

limited antitrust immunity under Webb-Pomerene,61 and the Moroccan monopoly OCP. There 

are presently only two members of PhosChem – PotashCorp and Mosaic. PhosChem members 

account for 52 percent of world phosphorus trade. PotashCorp’s phosphorus sales volume 

traded by PhosChem averages 69 percent for fertilizer, 17 percent for industrial, and 14 

percent for feed. The majority of Mosaic’s phosphorus sales volume (85 percent) is fertilizer. 

PotashCorp’s production of phosphate products is almost evenly split among liquid fertilizer, 

solid (dry) fertilizer, feed grade products and industrial, while OCP’s sales are about equally 

split between liquid and solid phosphorus fertilizer. OCP controls 36 percent of the global raw 

phosphate market and 51 percent of the global phosphoric acid sales. PotashCorp and Agrium 

obtain phosphate rock from OCP. 

 

The potash duopoly is comprised of the Canadian sanctioned export cartel, Canpotex, that 

markets potash from Saskatchewan, and a Russian cabal. The three owner-members of 

Canpotex are PotashCorp, Mosaic, and Agrium, each with a fixed market share of 54 percent, 

37 percent and 9 percent of export sales, respectively. Canpotex accounts for 61 percent of 

world potash trade, including trade by other potash companies in which PotashCorp has 

significant ownership. The Russian cabal accounts for 32 percent of trade, with a high-cost, 

non-integrated fringe accounting for the remaining seven percent. There are three major 

producers of potash in the former Soviet Union – Belaruskali, Silvinit, and Uralkali. These 

three producers were tightly interlinked, arguably operating effectively as a cartel, and 

appeared to be morphing into a single firm, until an apparent breakup between Uralkali and 

Belaruskali in August 2013. 

 

Als deze cijfers kloppen beheerst het fosfaatduopolie 88% van de wereldmarkt; en beheerste het 

kaliumduopolie tot voor kort zelfs 93% van de wereldmarkt. 

 

Bron: Taylor, C.R. & D.L. Moss (2013). The Fertilizer Oligopoly: The Case for Global Antitrust 

Enforcement. AAI Working Paper no. 13-05. 

 

 

Een betrekkelijk recent fenomeen is de rol van grote zakenbanken. Door strategische 

posities rond voorraden in te nemen zien zij soms kans om reeds met een klein 

marktaandeel de prijzen te manipuleren (kader 4). Dat heeft op zichzelf weinig met 

geopolitiek te maken, maar er zijn ook hybriden tussen private- en staatsbedrijven. 

Geprivatiseerde Chinese staatsbedrijven opereren niet geheel onafhankelijk van de staat 

en in het geprivatiseerde Shuanghui participeren opmerkelijk genoeg ook Rabobank, 

Crédit Agricole en GoldmanSachs. Zo kunnen ook private bedrijven worden 

meegesleept in geopolitiek. 

                                                 
61 De Webb-Pomerene wet is in 1918 ingevoerd om kleine Amerikaanse bedrijven een sterkere positie te 

geven op de buitenlandse markten. Zij zijn daar deels vrijgesteld van anti-trust wetgeving en mogen 

associaties vormen, mits ze op de binnenlandse markt blijven concurreren. Er bestaan nu zes 

associaties, waaronder gigant PhosChem. De wet ligt nu onder vuur van het American Antitrust 

Institute en van kopers op de kunstmestmarkt, die in Chicago naar de rechter zijn gestapt omdat 

PotashCorp, Uralkali e.a. ook de importprijzen van kunstmest zouden beïnvloeden. 

http://www.bloomberg.com/news/2013-07-31/potash-s-20-billion-market-transformed-by-

uralkali.html 
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Kader 4  Amerikaanse banken manipuleren grondstofprijzen  

 

Sinds 2003 is het Amerikaanse banken toegestaan om te investeren in grondstoffen. Inmiddels 

hebben de zes grootste banken ruim 14.000 dochterondernemingen die geen financiële instelling 

zijn. Daarmee beheren ze cruciale infrastructuur zoals havens, elektriciteitscentrales, 

parkeergarages en vliegvelden. Zakenbank Goldman Sachs zegt dat zij betrokken is bij de 

productie, opslag, het transport, de marketing en handel in verschillende grondstoffen, 

waaronder agrarische producten en mineralen. 

 

De Amerikaanse senaat heeft hoorzittingen gehouden om duidelijk te krijgen of banken een 

oneigenlijke rol spelen en prijzen kunnen manipuleren. Tegen zakenbank JP Morgan loopt al 

een procedure wegens manipulatie van energieprijzen. En bier- en frisdrankbedrijven 

beschuldigen GoldmanSachs van het opdrijven van de aluminiumprijzen. De bank bezit weinig 

grondstoffen, maar heeft wel het magazijn in handen dat aluminium opslaat en kan daarmee 

beslissen wie wanneer hoeveel aluminium kan kopen.  

 

Bron: NRC Handelsblad 24-7-2013.   

 

 

Afschrikking 

Een extra verontrustende ontwikkeling is dat de toenemende concurrentie om 

grondstoffen ook weer een militaire component begint te krijgen. Regeringen beginnen 

zich zorgen te maken over de beschikbaarheid van grondstoffen. In de Indische Oceaan 

bouwen China, India en Australië hun vloot uit. En de NATO heeft in zijn nieuwe 

Strategisch Concept – waarschijnlijk niet toevallig voorbereid door een werkgroep o.l.v. 

een oud-CEO van een olie- en gasmultinational - de verstoring van handelsstromen een 

veiligheidsdreiging genoemd.62  

 

Er is wel beweerd dat de geopolitieke spanningen zich zullen concentreren rond de 

Indische Oceaan. In 2010 hadden al 25 landen daar marineschepen heen gestuurd, in 

veel gevallen niet alleen ter bestrijding van de piraterij, maar ook om een positie op te 

bouwen. De Indische Oceaan is inderdaad een verkeersplein voor olie en gas, maar veel 

minder voor landbouwgrondstoffen en -producten. Daarvoor lijken andere routes van 

grotere strategisch belang: 

 de route tussen China en het oosten van Zuid Amerika (Brazilië en Argentinië). Die 

loopt via de Stille en de Atlantische Oceaan. Daarbij passen ook Chinese plannen 

voor een spoorlijn door Colombia en een kanaal door Nicaragua;  

 de route tussen India en Noord en Zuid Amerika (voor soja en maïs). Die loopt wel 

via de Indische Oceaan en verder via de Atlantische Oceaan; 

 de route tussen India en Marokko (voor fosfaat). Die loopt wel via de Indische 

Oceaan, de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan;  

 de route tussen Noord en Zuid Amerika en Marokko (voor fosfaat). Ook die route 

loopt via de Atlantische Oceaan. 

Kortom, voor landbouwgrondstoffen en -producten lijken de Atlantische en de Stille 

Oceaan strategisch gezien niet minder belangrijk dan de Indische Oceaan. 

 

                                                 
62 Active Engagement, Modern Defence - Strategic Concept for the Defence and Security of the 

Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State and Government in 

Lisbon. NATO (2010). Voorzitter was Jeroen van der Veer, oud-CEO van Shell.   
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3. Enkele sleutelbegrippen: voorraden, 

reserves, schaars en kritisch 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Er bestaat nogal wat verwarring over de begrippen voorraden, reserves, schaars en 

“kritisch”. Hieronder een poging tot verheldering.  

 

Voorraden en reserves  

De begrippen “voorraden” en “reserves” worden nogal eens met elkaar verward. 

Voorraden (resources) zijn de bekende hoeveelheden ruwe grondstof die mogelijk in 

de toekomst kunnen worden gewonnen. Volgens de meest simpele systematiek zijn 

Reserves (reserves) zijn dat deel van de voorraden dat met de huidige stand van de 

techniek en de huidige prijzen economisch exploiteerbaar is. Voorraden en reserves 

kunnen daardoor sterk uiteenlopen, voor fosfaat bijvoorbeeld met een factor 4. 

Voorraden kunnen in de tijd toenemen door exploratie. Reserves kunnen toenemen - 

soms zelfs in korte tijd - door nieuwe technieken en/of hogere prijzen. Reservecijfers 

zijn daardoor veel dynamischer dan reservecijfers.  

Overigens gebruikt de U.S. Geological Survey (USGS) geen twee maar vier categorieën 

en dat is volgens sommige onderzoekers veel informatiever.63   

 

Schaars 

Schaarste vormt de basis van de markteconomie: zonder schaarste geen productie en 

geen handel. In de literatuur en in het publieke debat over schaarse grondstoffen komen 

we zeer uiteenlopende vormen van schaarste tegen: 

1. schaarste aan nutriënten in landbouwbodems, veevoer en voedingsmiddelen. Die 

worden vaak aangeduid als deficiënties;  

2. fysieke schaarste: voorraden raken uitgeput en zijn niet meer toereikend om te 

voldoen aan de vraag c.q. behoefte. Er kan eerst sprake zijn van regionale, later ook 

van mondiale uitputting;  

3. economische schaarste: doordat het aanbod tijdelijk of langdurig achterblijft bij de 

vraag, stijgen de prijzen. Zulke schaarste kan ook worden gecreëerd door 

kartelvorming; 

4. politiek geregisseerde schaarste, kortweg politieke schaarste: grondstof-

producerende landen belemmeren de toegang tot hun grondstoffen door allerlei 

vormen van restricties (van heffingen tot regelrechte verboden).  

 

Enkele opmerkingen bij deze definities. 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Edixhoven J. D., J. Gupta, & H. H. G. Savenije (2013) Recent revisions of phosphate rock reserves 

and resources: reassuring or misleading? An in-depth literature review of global estimates of 

phosphate rock reserves and resources. Earth Syst. Dynam. Discuss. 4: 1005-1034. 
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Deficiëntie 

De term schaarste in deze betekenis kan verwarrend werken, want schaarste in bodem, 

gewas of voedsel kan louter ontstaan door gebrek aan kennis, goed bestuur of 

koopkracht. Daarom geven we hier de voorkeur aan de term “deficiëntie”. 

Fysieke schaarste 

Dit schaarstebegrip is en wordt onder meer gebruikt door de Club van Rome. Voor 

fosfaat wordt het gebruikt door de Australische onderzoeker Dana Cordell e.a. Naar 

analogie van de al in de jaren ‘50 voorspelde Peak Oil (King Hubbert 1949) voorspelde 

zij een Peak Phosphorus in 2033. 

Absolute fysieke schaarste bestaat overigens niet op het terrein van grondstoffen. 

Anders dan energie, gaan minerale grondstoffen die zijn gebruikt, niet verloren. Ze 

blijven immers in de biosfeer, zelfs als ze op de oceaanbodem belanden. Wel raken ze 

tijdens hun toepassingen veelal verdund, zeker bij toepassingen in landbouw en 

voedsel, en zijn er vrijwel altijd lekken. En hoe verder verdund, hoe meer energie en 

geld (terug)winning kost. In die zin is alle fysieke schaarste relatief en in feite 

economische- en energieschaarste.  

Wat uiteraard wel op kan raken zijn gemakkelijk winbare, hoogwaardige reserves, 

gekenmerkt door hoge concentraties van het mineraal en geringe verontreiniging. Dan 

resteren voorraden met lagere ertsgraad, waarvan de exploitatie en de zuivering meer 

energie, water en geld kosten en meer afval opleveren.64 De zuivering kan bovendien 

leiden tot water- en/of bodemvervuiling.   

Uitputting zal altijd beginnen in bepaalde regio’s. Voorbeeld: koper in de Westerse 

landen. Ondanks toenemende investeringen in de exploratie na 2000 zijn de bekende 

winbare voorraden alleen maar geslonken. Dat suggereert regionale fysieke schaarste. 

 

 
Figuur 1 Investeringen in exploratie van koper en hoeveel gevonden koper in de 

Westerse wereld.  

                                                 
64 Dalende ertsgraden zijn gerapporteerd bij veel mineralen, maar ondanks de vele discussies daarover 

nog niet bij fosfaat (Van Kauwenbergh geciteerd in HCSS [2013]).  
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Maar ook hier moeten we een slag om de arm houden, want nieuwe exploratie-

technieken kunnen onbekende voorraden aan het licht brengen. En nieuwe exploitatie-

technieken kunnen het mogelijk maken om moeilijk bereikbare reserves te ontsluiten. 

Dat is gebleken bij schaliegas en –olie. Productie daarvan bleek plaatselijk zelfs 

mogelijk tegen concurrerende prijzen, althans als de milieukosten niet worden 

meegerekend. Maar bij minerale grondstoffen leert de ervaring dat de productiekosten 

van nieuwe voorraden vaak juist hoger zijn doordat: 

 de gemakkelijk winbare reserves op zijn; 

 de ertsgraad lager is, waardoor meer energie en water nodig zijn; 

 het gehalte aan toxische vervuiling (bijv. cadmium) hoger is. 

Bovendien moeten er steeds strengere milieumaatregelen worden genomen en zijn de 

kosten van arbeid, logistiek en belastingen gestegen.65  

 

R/P 

Er is brede interesse voor de vraag “hoe lang de wereldvoorraad strekt”. Daarvoor 

wordt vaak het quotiënt R/P gebruikt, waarin: 

R = omvang mondiale reserves 

P = huidige productie per jaar. 

De R/P wordt dan uitgedrukt in een x aantal jaren66.  

 

Een probleem daarbij is dat de P vaak redelijk bekend is, maar de R een stuk minder. 

Niemand weet precies hoe groot de mondiale reserves zijn. Dat komt deels doordat 

exploratie duur is en eigenaren (private zowel als staatsbedrijven) niet gaan exploreren 

zonder zicht op rendement; deels doordat ze er vaak geen belang bij hebben open kaart 

te spelen.67 Veel auteurs nemen gemakshalve de cijfers van de USGS over, maar die zijn 

vaak niet hard en verschillen soms sterk van jaar op jaar zonder dat daar een duidelijke 

reden voor wordt vermeld. Wel is bekend dat de USGS jarenlang achter heeft gelopen, 

onder meer als gevolg van drastische bezuinigingen in 1995.68  

Maar ook los daarvan geeft R/P niet aan hoe lang de voorraad strekt, c.q. hoe snel de 

reserves uitgeput zullen raken. De P zal in de toekomst immers toenemen door 

toenemende vraag, waardoor uitputting al veel eerder kan optreden. Daar staat 

tegenover dat ook de R kan toenemen als gevolg van exploratie, technologische 

ontwikkelingen en stijgende prijzen. Daar zal ooit een eind aan komen, maar niemand 

weet wanneer.  

 

Economische schaarste  

Economische schaarste die zich vertaalt in hoge grondstofprijzen is vooral een 

probleem voor landen en boeren met een geringe koopkracht. Zij kunnen te maken 

krijgen met een daling van landbouwproductie en voedselzekerheid. In rijke landen 

blijft het effect vaak beperkt tot inflatie. Wel zijn hoge grondstofprijzen voor 

                                                 
65 T. Bastein, TNO, in email 14-1-13. 
66 Een variant is de reserve/consumptie ratio. Maar over meerdere jaren gerekend zal de consumptie niet 

veel afwijken van de productie. 
67 Een bizarre nieuwe kandidaat-bron van metalen zijn asteroïden. Er zijn serieuze plannen om daaruit 

met raketten platina te gaan winnen. Ook andere metalen uit de platina-groep worden genoemd, en 

zelfs enkele nutriënten zoals ijzer en kobalt. 

http://www.planetaryresources.com/asteroids/composition/   

Maar als dat al technisch mogelijk wordt, zal het alleen rendabel zijn voor zeer dure metalen.  
68 Van Kauwenbergh, S.J., M. Stewart & R. Mikkelsen (2013). World Resources of Phosphate Rock…a 

Dynamic and Unfolding Story. Better Crops 97 (3): 18-20. 
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producenten een krachtige prikkel om op zoek te gaan naar nieuwe voorraden en om 

meer bekende reserves te gaan exploiteren.69 Voor gebruikers zijn ze een prikkel om de 

efficiëntie van het gebruik te verhogen, reststoffen te recyclen en te zoeken naar 

substitutiemogelijkheden. Substitutie van nutriënten is niet mogelijk in landbouw en 

voedsel, maar vaak wel in de industrie. 

Economische schaarste kan ook worden gecreëerd door mono- of oligopolisten. Dat is 

weliswaar verboden in landen met een strenge anti-kartelwetgeving, in de EU en 

wereldwijd onder het WTO regime, maar het gebeurt toch en is niet altijd aantoonbaar. 

Zelfs in de VS en Canada bestaan zelfs exportkartels (kader 3). Speculanten kunnen 

(legaal) een prijsstijging versterken (een daling trouwens ook), maar dat kunnen ze 

doorgaans alleen op de korte termijn, want de grondstoffen die ze kopen moeten ze ook 

weer een keer verkopen. Maar het zal duidelijk zijn dat economische schaarste al kan 

optreden lang voordat de wereldvoorraden zijn uitgeput. 

 

Politieke schaarste  

Politieke schaarste kan door grondstofproducerende landen worden gecreëerd met de 

volgende doelen: 

 protectionisme: binnenlandse afnemers voorrang geven en reserves sparen voor de 

toekomstige grondstoffenzekerheid. Dat doet China bijvoorbeeld met bauxiet, 

fluorspar, silicium metaal, magnesium, mangaan, fosfor en zink.70 De VS doet het 

met fosfaat; 

 prijsopdrijving. Dat is doorgaans pas effectief als meerdere producerende landen 

met een groot gezamenlijk marktaandeel dat gecoördineerd doen. De OPEC kon dat 

in 1973 en de jaren daarna.71 Voor de exportkartels van fosfaat en kalium, zie kader 

3. 

 politiek drukmiddel. China gebruikte in 2010 belemmeringen voor de export van 

zeldzame aardmetalen in een conflict met Japan over de Diahoyu/Senkaku eilanden. 

Ook politieke schaarste kan al kan optreden lang voordat de wereldvoorraden zijn 

uitgeput. 

 

“Kritisch” 

Naast het begrip “schaars” is er het begrip “kritisch”, dat vaak wordt gebruikt in het 

overheidsbeleid van de EU en de VS met betrekking tot grondstoffen. Daarmee worden 

grondstoffen bedoeld waarbij schaarste in het verschiet ligt en voor serieuze problemen 

kan gaan zorgen. De Europese Commissie hanteert daarvoor twee criteria:  

1. economisch belang; 

2. aanbodrisico (supply risk) in de komende 10 jaar als gevolg van politieke 

instabiliteit, concentratie van de voorraden, beperkte substitutie- en 

recyclingmogelijkheden en/of milieubeleid.72 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Voor koper bijvoorbeeld loopt de curve voor exploratie-uitgaven sinds 1979 nagenoeg parallel met de 

curve voor de prijzen. T. Bastein, TNO, in email 14-1-13. 
70 www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds394_e.htm 
71 Taylor, C.R. & D.L. Moss (2013). The Fertilizer Oligopoly: The Case for Global Antitrust 

Enforcement. AAI Working Paper no. 13-05. 
72 De mondiale bekende reserve t.o.v. het jaarlijkse verbruik (R/P) zit daar als criterium dus niet bij. 
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Meer specifiek zijn we in de literatuur maar liefst negen criteria tegengekomen: 

 de betekenis van de grondstof voor de economie; 

 de mate van geografische concentratie van de voorraden en de verwachte risico’s 

voor het aanbod;  

 de mate van concentratie bij mijnbedrijven en producenten (corporate 

concentration) en de daarmee samenhangende risico’s van marktmanipulatie;  

 R/P: de omvang van de bekende mondiale reserves (R) in verhouding tot de 

verwachte jaarlijkse productie (P); 

 voor de landbouw: de mate van voorkomen van de stof in bodems in de wereld;  

 de prijsontwikkeling: stabiel, stijgend of fluctuerend? In beide laatste gevallen kan 

sprake zijn van schaarste, of speculatie op schaarste;  

 vervangbaarheid: de mate waarin de grondstof kan worden vervangen door een 

minder kritisch geachte grondstof; 

 recycleerbaarheid: de mate waarin (verdere) recycling mogelijk wordt geacht; 

 het risico dat het land milieumaatregelen neemt die het aanbod kunnen beperken. 

 

Op dit terrein zijn diverse studies verricht of gaande, o.a. door de Europese Commissie, 

diverse Duitse studies, het U.S. Department of Energy en een nieuwe studie in opdracht 

van DG Ondernemingen en Industrie van de EU. Deze laatste studie73 gebruikt de 

criteria 1 en een combinatie van 2, 7, 8 en 9 (supply risk). De EU werkt ook samen met 

de VS aan een gemeenschappelijke database.74 De factor waar de meeste spelers zich 

vooral zorgen over maken is niet de prijs, maar de supply risk (aanbodrisico).75  

Hoewel er geen consensus bestaat over de definitie van criticality mag duidelijk zijn dat 

deze definitie zal afhangen van de context: wat kritisch is voor de veiligheid van een 

staat hoeft niet kritisch te zijn voor een bedrijf, tussen bedrijven en staten onderling 

bestaan grote verschillen, de politieke stabiliteit van een producerend land kan 

verschillend worden beoordeeld, de praktische mogelijkheden voor substitutie zijn niet 

voor elk land hetzelfde etc.  

 

In dit rapport heeft het Platform LIS de volgende criteria gebruikt voorde selectie 

van “kritische” grondstoffen voor de landbouw: de R/P, de mate waarin het 

mineraal van nature voorkomt in landbouwbodems, de importafhankelijkheid van 

de EU, de geografische concentratie, geopolitieke risico’s, de mate van concentratie 

bij bedrijven, de aard van die bedrijven (privaat of staats-gerelateerd), de 

recyclebaarheid en de mate van vervangbaarheid van de grondstof. Let wel: de 

grondstoffen waarover dit rapport gaat zijn niet vervangbaar in de landbouw, 

maar tot op zekere hoogte wel in de industrie. 

Op basis daarvan heeft het Platform LIS zeven grondstoffen geselecteerd:  

 de macronutriënten fosfaat en kalium 

 de micronutriënten zink, seleen, molybdeen en borium 

 soja.  

Soja is weliswaar goed vervangbaar, maar toch meegenomen omdat de Europese 

en met name de Nederlandse intensieve veehouderij er sterk van afhankelijk is. 

 

 

                                                 
73 Critical raw materials for the EU – Report of the Ad-hoc Working Group defining raw materials. 

2010. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/critical/ 
74 www.state.gov p eur rls or 2  2    8  .htm  
75 T. Bastein, TNO, in email 14-1-13. 
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4. Soja 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Sinds de jaren ‘60 importeert de EU - vooral Nederland - op toenemende schaal soja. 

Aanvankelijk betrof het vooral import uit de VS, later vooral uit Brazilië en Argentinië. 

Het betreft hoofdzakelijk sojameel,76 dat dient als grondstof voor veevoer en als zodanig 

een gunstige aminozuursamenstelling heeft.  
 

In 2012 bedroeg de wereldproductie van sojabonen 269 miljoen ton, met als grootste 

producenten de Verenigde Staten en Brazilië, elk goed voor ruim 80 miljoen ton. 

Brazilië is als producent en exporteur gestaag gegroeid, de VS juist geslonken (figuur 

3). Sojabonen worden bewerkt (gecrusht) tot hoofdzakelijk sojaolie en sojameel, hetzij 

in het land van herkomst, hetzij in het land van aankomst. Voor de bonen is het 

belangrijkste invoerland China (60 miljoen ton in 2012), voor de olie zijn dat China en 

India (resp. 1,4 en 1,1 miljoen ton) en voor het meel is het de EU (figuren 2 en 3). De 

EU-27 importeerde in 2012 11 miljoen ton sojabonen, 21 miljoen ton sojameel en 

500.000 ton sojaolie.  

 

 

 
 

Figuur 2 Mondiale handelsstromen van sojaproducten. Bron: Rabobank Group (2010). 

 

 

                                                 
76 Sojameel is een betere term dan sojaschroot, want het betreft een hoogwaardige voedermiddel en het 

meel brengt soms meer geld op dan de olie. 
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Figuur 3 Wereldhandel in sojabonen. Bron: USDA.  

 

 

Soja is vervangbaar door alternatieve eiwitbronnen, maar daarbij stelt de bijzondere 

aminozuursamenstelling hoge eisen aan de vervanger. Zo is diermeel zeer geschikt maar 

raapzaad veel minder. Ontbrekende aminozuren kunnen worden aangevuld, maar dat 

kost geld. Een rapport van Wageningen UR vergeleek oliehoudende zaden, 

vlinderbloemige zaden, luzerne, gras, bietenblad, aquatische eiwitten (algen, wieren, 

kroos), insecten, haver en quinoa.77 Producten met een hoog vochtgehalte - zoals 

luzerne, bladgewassen en aquatische eiwitten – scoren vooralsnog laag vanwege de 

hoge energiekosten voor het drogen. Bij de oliehoudende zaden scoren op dit moment 

voedererwten het best, maar op wat langere termijn is dat soja. Soja wordt overigens al 

op beperkte schaal geteeld in de EU, vooral in Italië en Roemenië. In Roemenië werd 

tot 2007 zelfs al 140.000 hectare soja geteeld, maar omdat het transgene soja betrof 

moest het land daar mee stoppen toen het toetrad tot de EU. In het Donaugebied zouden 

op 2,4 miljoen hectare mogelijkheden voor soja liggen, o.a. in Kroatië en Servië.78 Dat 

komt overeen met 2,4% van het huidige mondiale soja-areaal. 

 

In principe is de productiecapaciteit voor soja zeer groot. De productie kan worden 

opgevoerd door verhoging van de productie per hectare en/of door uitbreiding van het 

landbouwareaal. Daarbij spelen wel meerdere duurzaamheidsvraagstukken, met name 

het verlies (direct of indirect) van tropisch regenwoud en savannen (Cerrado), de positie 

van landarbeiders, het gebruik van genetisch gemodificeerde herbicide-tolerante soja en 

                                                 
77 In de Nederlandse melkveehouderij experimenteert het Praktijknetwerk “Eigen eiwit eerst” met drie 

methoden om soja te vervangen: zomerstalvoedering, teelt van wintertarwe en een grasmengsel met 

rode klaver. En Wageningen UR doet onderzoek naar kleinschalige raffinage van gras en mais. 

Volgens prof. Johan Sanders “…is Brazilië niet meer nodig als veevoerleverancier voor Nederlandse 

vee”. Boerderij Vandaag 9-7-13. Dat is rijkelijk optimistisch als het gaat de complete huidige 

veestapel, maar lijkt zeker haalbaar voor de melkveestapel. 
78 Claim van de Danube Soy Association, die een keten van soja opzet, en waar opmerkelijk genoeg ook 

het Wereld Natuur Fonds lid van is. Boerderij Vandaag 15-5-2013. 
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gezondheidsproblemen rond het gebruikte herbicide glyfosaat, dat ook in het meel kan 

voorkomen.  

 

China slokt steeds meer aanbod op….. 

Een geopolitiek risico i.v.m. de beschikbaarheid van soja hangt samen met de snel 

toenemende vraag naar sojabonen vanuit China. Hoewel soja oorspronkelijk uit China 

afkomstig is, produceert het nu minder dan 20% van zijn verbruik. China is niet alleen 

veruit de grootste importeur (65%), maar ook de grootste crusher ter wereld. Daardoor 

verdient het ook steeds meer aan de bewerking van de grondstof tot sojaolie en –meel. 

En des te meer omdat de crushers met de prijs ‘spelen’ door afwisselend orders te 

plaatsen en af te zeggen.  

De import gaat ten koste van de Chinese binnenlandse sojaproductie. Die productie is 

de afgelopen 4 jaar gedaald van 15,5 miljoen ton naar 12,6 miljoen ton (USDA, 2013). 

Eén van de oorzaken is dat China wel de teelt van GMO-soja verbiedt, maar niet de 

import ervan. Dat is bedreigend voor de Chinese telers. Zij gaan nu, met steun van 

Solidaridad, GMO-vrije soja exporteren naar Nederland. Een andere oorzaak is de 

schaarste van land en water. Maisteelt levert meer voedsel/voer per hectare met minder 

water. China ziet soja-import ook als import van land en water.79  

 

….met risico’s voor de EU, Nederland en ontwikkelingslanden 

In de West-Europese dierlijke productie, en de Nederlandse in het bijzonder, neemt 

soja-import een sleutelpositie in. Varkens worden voor ongeveer 50% gevoerd met soja; 

en pluimvee zelfs voor bijna 100%. En hoewel koeien relatief veel minder soja 

gebruiken, is het absoluut toch ook heel veel. Nederland importeerde voor eigen 

verbruik in 2011 resp. 3,3 miljoen ton sojabonen, 5,4 miljoen ton sojameel en 0,08 

miljoen ton sojaolie. Van het totaal daarvan was 75% afkomstig uit Brazilië en 

Argentinië. Het aandeel bonen is gedaald doordat er in Nederland steeds minder bonen 

worden gecrusht. Toch is Nederland, hoewel op respectabele afstand van China, nog 

steeds de tweede importeur van sojabonen. Met alleen al de import van sojaproducten 

voor verbruik in de Nederlandse veehouderij is een oppervlakte gemoeid van ruim 

700.000 hectare.80  

 

Bovendien spelen Nederlandse havens een belangrijke rol als toegangspoort voor soja 

naar Europa.81 Van de 8,7 miljoen ton sojaproducten die Nederland importeert gaat 5,5 

miljoen ton (ruim 63%) door naar andere Europese landen, vooral Duitsland en België. 

Daarnaast zijn dierlijke producten een belangrijk exportproduct van Nederland: 

ongeveer de helft van de productie is bestemd voor de export. Daardoor zou het 

wegvallen van de soja-import meer dan voor andere West-Europese landen een impact 

hebben op de Nederlandse (export)economie.  

 

Het feit dat veruit de meeste soja uit slechts twee landen komt en naar slechts enkele 

landen toe gaat maakt de EU en Nederland extra kwetsbaar. Ten eerste geldt dit voor 

natuurrampen in Zuid-Amerika, zoals plagen en landurige droogtes, ten tweede voor 

geopolitieke verschuivingen. Brazilië wil bijvoorbeeld gaan investeren in zijn zuivel- en 

vleessector en daarvoor zelf meer sojameel kunnen gaan gebruiken. Daarmee kan het 

bovendien de mest en het fosfaat daarin benutten op eigen bodem en de import van 

fosfaat verminderen. (Of die overweging al een rol speelt is ons niet bekend). Maar als 

                                                 
79 Bron: interview met Denggao Liu – China Soybean Association. 
80 Bron: Productschap MVO. 
81 Antwoorden regering op Kamervragen Grondstoffennotitie, 10 januari 2012. 
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dat geleidelijk gaat kan de EU zich aanpassen. Dat ligt anders als China zou worden 

geconfronteerd met een sterke stijging van de binnenlandse vleesprijzen. Dan kan de 

regering op een dag opdracht geven om alle aangeboden soja op te kopen tegen “elke” 

prijs. En als de EU tegen die tijd de gentech-vrije soja uit China invoert, kan China ook 

die soja opkopen. Dat zou een crisis veroorzaken in de Europese intensieve veehouderij.   

 

Eén van de reacties die dan in de EU zijn te verwachten, is het terugschroeven van de 

export en het opvoeren van de import van graan. Dat zou de graanprijs op de 

wereldmarkt kunnen opdrijven en dat zou vooral ten koste gaan van arme 

bevolkingsgroepen in graanimporterende landen. Zulke landen liggen onder meer in 

Noord Afrika en het Midden Oosten, waar de laatste jaren sprake is van politieke 

instabiliteit. Hier ligt een groot sociaal en politiek risico.  

 

….en daarom is risicomanagement nodig 

Ook Nederlandse ondernemingen zélf noemen het wegvallen van de import van 

soja(meel) als één van de belangrijkste risico’s voor hun bedrijf.82 Als maatregel om de 

risico’s zo goed mogelijk te managen noemen bedrijven het meest: allianties met 

leveranciers, gespreid inkopen en grotere voorraden aanhouden. 

 

In geopolitieke termen is soja een voorbeeld hoe verduurzaming mede wordt ‘gebruikt’ 

als middel om het risico van uitval van de aanvoer te beperken. Door de Round Table on 

Responsible Soy (RTRS) worden grondstofstromen gelabeld en tegelijk veiliggesteld.83 

Via het Initiatief Duurzame Handel (IDH) zet de Nederlandse overheid - in 

cofinanciering met het bedrijfsleven - ook publiek geld in voor verduurzaming en 

daarmee indirect op termijn ook voor het zeker stellen van de aanvoer. 

  

Maar harde garanties voor continuïteit van het aanbod biedt dat niet. Daarom werken 

enkele Nederlandse en andere veevoerbedrijven in de EU aan substitutie van 

geïmporteerde soja door Europese eiwitgewassen. Agrifirm is al begonnen met 

experimentele sojateelt en in Drenthe is een bedrijf begonnen met sojaselectie en -

veredeling.84 Ook hierbij speelt de druk van NGO’s mee, vooral die van Milieudefensie 

en Greenpeace, die kritiek hebben op de RTRS omdat gentech soja niet wordt 

uitgesloten. 

 

 

Conclusies soja 

1. De EU en vooral Nederland zijn voor de productie van eiwitrijke veevoer-

grondstoffen sterk afhankelijk van sojameel, dat grotendeels uit twee landen komt: 

Brazilië en Argentinië. 

                                                 
82 Hugo Stam, CEO van Cefetra, groothandelaar in grondstoffen over de feed, food and fuel sector: 

“Geopolitieke overwegingen zullen voor een groot deel de grondstoffenprijzen van de komende jaren 

gaan bepalen. (…) Er is een slag gaande om voedselzekerheid voor de bevolking te garanderen.”  

Agrarische Grondstoffenmarkt, ABN AMRO Agrarische Bedrijven, 2012. 

abnamro.nl/sectoragrarisch. 
83 Bedrijven als Nutreco en Unilever noemen dit expliciet als motief om aan het Initiatief Duurzame 

Handel mee te doen.  
84 De soja-opbrengst per hectare was al direct even hoog als gemiddeld in de VS en Zuid-Amerika. NRC 

Handelsblad 25-10-13. Maar de opbrengst van €1.800 per hectare kan nog niet concurreren met die 

van tarwe. Boerderij Vandaag 29-11-13. De proef zal worden uitgebreid tot 2 à 300 hectare. Boerderij 

Vandaag 22-11-13. 
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2. Dat maakt de EU en vooral Nederland kwetsbaar voor natuurrampen in Zuid 

Amerika en voor geopolitiek. De intensieve veehouderij is het meest kwetsbaar.  

3. Soja is echter vervangbaar. De EU zou in eerste instantie de schade beperken door 

de export van graan terug te schroeven en de import van graan te vergroten. Maar 

dat kan de graanprijzen op de wereldmarkt verhogen en voedselschaarste en sociale 

en politieke onrust teweegbrengen in graan-importerende regio’s zoals Noord Afrika 

en het Midden Oosten.  

4. De EU kan tegelijk een deel van het graanareaal stap voor stap vervangen door 

eiwitgewassen zoals lupine, bonen en soja en door weer meer gebruik te maken van 

diermeel.85 Door beide maatregelen kunnen de schokken binnen vier jaar zijn 

gedempt.86 Wel zullen er prijsschokken van vlees en eieren zijn opgetreden en zullen 

de prijzen daarna structureel hoger liggen. Na ca. 11 jaar kan importsoja zelfs geheel 

zijn vervangen door Europese eiwitgewassen binnen het huidige graanareaal.87 Door 

de trendmatige productiviteitsstijging in de graanteelt komt er namelijk elk jaar 

areaal “beschikbaar” voor anderen gewassen.  

5. Deze ontwikkelingen zullen gepaard gaan met een zekere verschuiving van de 

intensieve veehouderij van Nederland naar akkerbouwgebieden elders in de EU. 

Zo’n verschuiving kan overigens voordelen hebben uit oogpunt van milieu (nitraat, 

ammoniak, fosfaat), diergezondheid (infectiedruk) en daarmee ook van 

risicomanagement.  

6. Al met al is de afhankelijkheid van soja-import een serieus risico voor de EU een 

korte en middellange termijn, maar niet voor de lange termijn. Voor de Nederlandse 

veehouderij ligt dat anders.  
In de volgende hoofdstukken zal blijken dat schaarste van nutriënten juist een risico is 

voor de lange termijn. 
 
 
  

                                                 
85 Diermeel kan, afhankelijk van hoe streng de eisen zijn, 4 à 11% van de import van sojameel 

vervangen. Bron: Platform Agriculture, Innovation and Society (2011). The vulnerability of the 

European agriculture and food system for calamities and geopolitics – A stress test, p. 76 

(http://www.platformlis.nl/rapporten/StresstestEUagrfoodsystem.pdf). Sinds kort is nog een andere 

eiwitbron in beeld: aardappelen. Zetmeelaardappelen zijn decennialang veredeld op een hoger 

zetmeel- en een lager eiwitgehalte. Eiwit werd vaak beschouwd als afval en is zelfs lange tijd op de 

Waddenzee geloosd. Maar dat eiwit is ook bruikbaar te maken voor hoogwaardiger toepassingen in 

voedsel en veevoer. www.dutchbiorefinerycluster.nl/nieuws/ 
86 Stress test Platform AIS, p. 76.  
87 Stress test Platform AIS, p.78 
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5. Fosfaat 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Fosfor is een essentieel element van al het leven op aarde. Het zit in alle cellen in DNA 

en in ATP, een belangrijke energiedrager. Bij dieren zit het ook in enzymen die 

betrokken zijn bij de energiehuishouding en in botten. Planten hebben fosfor ook nodig 

voor de fotosynthese, waarbij zonlicht wordt gebruikt om suikers te produceren. Gebrek 

aan fosfor remt de groei van gewassen en leidt tot een slechtere benutting van stikstof 

en andere voedingsstoffen. 

 

Fosfor komt voor in tal van verbindingen, waarvan de voor de landbouw belangrijkste 

staan vermeld in Tabel 2. 

 

 
Tabel 2 Fosfor en voor de landbouw relevante verbindingen. 

 

Naam Chemische formule 

Fosfor P 

Fosfaat P2O5 

Fosforzuur H3PO4 

DAP = diammoniumfosfaat (NH4)2HPO4 

Superfosfaat Kunstmest met 17, 18 of 20% P2O5 

Witte (= gele) fosfor P4 

Struviet Mg(NH4)PO4.6(H2O) 

 

In de plantenteelt is fosfor vaak een beperkende factor en daarom maakt fosfaat 

onderdeel uit van de meeste soorten kunstmest. De toenemende mondiale vraag naar 

voedsel, in het bijzonder dierlijke producten, gaat gepaard met een toenemende vraag 

naar kunstmest, inclusief fosfaatkunstmest. Daar komt de toenemende vraag naar 

biobrandstoffen bij. Kortheidshalve verwijzen we hier naar een eerder rapport van het 

Platform LIS.88  

 

Toepassingen 

Zo’n 90% van het gewonnen fosfaaterts in de wereld wordt gebruikt voor 

kunstmestproductie en 6% als veevoeradditief. In de industrie wordt fosfaat onder meer 

gebruikt voor detergenten, plastificering, vlamvertragers en pesticiden. Daar is fosfaat 

in principe vervangbaar. In de landbouw is het niet vervangbaar, maar wél recyclebaar 

uit gewasresten, mest, slachtafval (vooral botten), voedselresten, rioolwater en 

vuilverbranding. 

 

Reserves, voorraden, uitputting en geografie  

Fosfaat kent, anders dan stikstof en koolstof, geen natuurlijke cyclus, althans niet op 

menselijke tijdschaal. Het is een eindige grondstof, die in 10-15 miljoen jaar in de 

                                                 
88 Udo de Haes, H.A., J.L.A. Jansen, W.J. van der Weijden & A.L. Smit (2009)  Phosphate – from 

surplus to shortage. Steering Committee for Technology Assessment.  

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfor
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Kader 5  De fosfaat-jojo van de U.S. Geological Survey 

 

Er bestaat grote verwarring over de omvang van de mondiale fosfaatreserves en over het aantal 

jaren dat “de voorraad strekt”.
89

 Raamde de USGS de mondiale reserves in 2010 op 16.000 

megaton fosfaaterts, in 2011 volgde een plotselinge verhoging naar 65.00 megaton. Tegelijk 

verhoogde de USGS de reserves van Irak tot een niveau dat hoger lag dan dat van China en de 

VS tezamen, om dat getal een jaar later weer te verlagen tot bijna nul. De verhoging voor 

Marokko volgde op een publicatie van het International Fertilizer Development Center (IFDC), 

dat de reserves had opgewaardeerd van 5.700 tot 51.000 megaton. Volgens het IFDC waren de 

lage USGS-cijfers niet up to date. 

 

Recent verscheen een diepgaande analyse van de achtergronden van deze jojo-bewegingen. De 

belangrijkste resultaten: 

 De verhoging bleek gebaseerd op 1 publicatie van 1 Marokkaanse onderzoeker uit 1988. In 

deze publicatie waren veel voorraden (resources) echter ten onrechte geclassificeerd als 

reserves.  

 Bovendien verwarde het IFDC erts met geconcentreerd fosfaat De USGS maakte niet 

duidelijk of ze de reserves uitdrukte in fosfaaterts (waarin het gehalte kan variëren van 2% 

tot 34%) of in geconcentreerd, verhandelbaar fosfaat (met een gehalte van ca. 30%). 

 Ook de cijfers voor Irak waren gebaseerd op opwaardering van resources tot reserves. Toch 

repte de USGS van “ontdekkingen”. Een jaar later werd die ontdekking overigens 

geruisloos teruggeschroefd naar bijna nul.  

 Het IFDC versimpelde de USGS classificaties van P-voorkomens van 4 naar 2 categorieën. 

Daardoor werden de getallen voor Marokko onvergelijkbaar met die voor vele andere 

landen. 

 Het IFDC verhoogde de mondiale R/P verhouding van 75 jaar naar 300 à 400 jaar. Daarbij 

was een wereldjaarproductie (P) verondersteld van 160 megaton, hoewel die in 2011 al was 

gestegen naar 198 megaton. Alleen al daardoor was de R/P met 24% overschat. In de 

toekomst zal de P naar verwachting nog flink stijgen en kan de R/P verhouding daardoor 

verder dalen. 

Enkele van deze kritiekpunten waren al in 2010 geuit door het Global Phosphorus Research 

Initiative, dat bovendien opmerkte dat het IFDC niet de marktprijs noemt waarop de reserves 

zijn gebaseerd. Ook Rosemarin et al. (2011) stelden dat de productie en consumptie hoger 

waren dan door het IFDC was aangenomen en waarschijnlijk nog sterk zullen stijgen.  

Alles bijeengenomen is deze kritiek enigszins ontluisterend voor het IFDC en de USGS. 

Kennelijk bieden hun cijfers geen solide basis voor beleid.  

 

Bronnen: 

Van Kauwenbergh, S. (2010) World Phosphate Rock Reserves and Resources. International Fertilizer 

Development Center, Alabama. 

Global Phosphorus Research Initiative. GPRI Statement on Global Phosphorus Scarcity.  

 http://phosphorusfutures.net/files/GPRI_Statement_responseIFDC_final.pdf 

Rosemarin, A., Schroder, J.J., Dagerskog, L., Cordell, D. & Smit, A.L. (2011) Future supply of 

phosphorus in agriculture and the need to maximise efficiency of use and reuse. In: Proceedings of the 

International Fertiliser Society – 685. 

Edixhoven J. D., J. Gupta, & H. H. G. Savenije (2013) Recent revisions of phosphate rock reserves and 

resources: reassuring or misleading? An in-depth literature review of global estimates of phosphate 

rock reserves and resources. Earth Syst. Dynam. Discuss. 4: 1005-1034. 

 

oceaanbodem is gevormd door bezinking van afgestorven planten en dieren. De 

voorraden (resources) belopen wel 300 miljard ton, onder meer in Noord-Afrika, het 

                                                 
89 “Voorraad” is hier bedoeld als reserve.  

http://phosphorusfutures.net/files/GPRI_Statement_responseIFDC_final.pdf
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Midden-Oosten, China, de VS, Brazilië, Canada, Rusland, Zuid Afrika en Finland. 

Maar er zijn ook voorraden op continentale platten en in ondiepe zeebodems in de 

Atlantische en de Stille Oceaan. In sommige landen slinkt de voorraad snel. 

Onder experts woedt de laatste jaren discussie over de vraag of we op weg zijn naar een 

Peak Phosphorus in deze eeuw, waarna het aanbod zal achterblijven bij de vraag, met 

als gevolg stijgende prijzen van fosfaat en voedsel, en uiteindelijk voedseltekorten. 

Begin 2011 verhoogde de USGS haar mondiale reservecijfer plotseling drastisch van 16 

naar 65 miljard ton (deels op basis van een IFDC-studie); en in 2012 verder naar 71 

miljard ton, waarvan 50 miljard (70%) in Marokko en de Westelijke Sahara. Uitgaande 

van een jaarlijkse productie van ongeveer 180 miljoen ton wordt de R/P verhouding nu 

geschat op 370 jaar. Maar op deze cijfers, vooral die voor Marokko en Irak, kwam 

uitvoerige, gefundeerde en zelfs enigszins ontluisterende kritiek (kader 5). 

Fosfaatertswinning kent, zoals winning van veel minerale grondstoffen, een intrinsieke 

traagheid: ontwikkeling van een nieuwe mijn kost minimaal 10 jaar. Bovendien leert de 

 

 

Kader 6  Peak Phosphorus 

 

Lang voordat de mondiale reserves van een grondstof uitgeput raken kan al schaarste en 

prijsstijging optreden. In 1949 lanceerde King Hubbert het begrip Peak Oil. Dat is het jaar 

waarin het aanbod van olie als gevolg van uitputting achterblijft bij de vraag. Hij berekende de 

jaartallen op basis van de nationale oliereserves, hun moment van uitputting en hun 

uitputtingssnelheid. 

 

In 2009 presenteerden de Australische onderzoeker Dana Cordell e.a. een equivalent voor 

fosfaat: Peak Phosphorus. Hun berekening was enerzijds gebaseerd op cijfers voor nationale 

reserves zoals vermeld door de USGS, anderzijds op de verwachte groei van de vraag als gevolg 

van bevolkingsgroei, dieetverandering, toenemend gebruik van biobrandstoffen, 

bodemverbetering en verhoging van de agrarische efficiëntie. Zo kwamen zij uit op een 

fosfaatpiek die zou vallen tussen 2030 en 2040, met 2033 als meest waarschijnlijke schatting. 

Toen in 2011 het IFDC en in zijn kielzog de USGS de cijfers van de reserves - met name die 

van Marokko - sterk ophoogden, leek deze termijn achterhaald. Hij zou ver naar de toekomst 

moeten worden verschoven. Rosemarin et al. (2011) stelden dat de productie en consumptie 

hoger waren dan door het IFDC was aangenomen en waarschijnlijk nog sterk zullen stijgen. 

Alleen al door de bevolkingsgroei zou de R/P teruglopen van 300 à 400 jaar naar 172 jaar. Als 

Afrika zijn landbouw gaat ontwikkelen zou dat verder teruglopen naar 126 jaar; en als 10% van 

de mondiale energievoorziening zou worden geleverd door biobrandstoffen zelfs naar 48 jaar.  

 

Daarom gaan Neset en Cordell er van uit dat Peak Phosphorus toch al in deze eeuw kan worden 

bereikt. Een recente modelstudie door Mohr & Evans (2013), waarin de dynamiek/flexibiliteit 

van zowel vraag als aanbod zijn meegenomen, geeft 2090 als beste schatting voor het jaar van 

de piek. Maar zij benadrukken – terecht - de grote bandbreedte die voortvloeit uit onzekerheden.  

 

Bronnen: 

Cordell, D., J. Drangert & S. White (2009) The story of phosphorus: Global food security and food for 

thought. Global Environmental Change19: 292-305. 

Mohr, S. & Evans, G. (2013). Projections of Future Phosphorus Production. PHILICA.COM Article 

number 380. 

Neset, T-S. S. & D. Cordell (2012) Global phosphorus scarcity: identifying synergy for a sustainable 

future. J. Sci. Food Agric. 92: 2-6. 

Rosemarin, A., Schroder, J.J., Dagerskog, L., Cordell, D. & Smit, A.L. (2011) Future supply of 

phosphorus in agriculture and the need to maximise efficiency of use and reuse. In: Proceedings of the 

International Fertiliser Society – 685. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937800800099X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937800800099X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937800800099X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09593780
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ervaring met diverse mineralen dat de kwaliteit van het erts op den duur vaak achteruit 

gaat door lagere mineralenconcentraties in het erts en/of hogere concentraties 

verontreinigingen. Bij fosfaat gaat het daarbij vooral om zware metalen, met name 

cadmium en uranium. Cadmium is giftig voor mens en dier en het is duur om het uit het 

erts te verwijderen. Uranium uit kunstmest wordt in stijgende concentraties aangetroffen 

in grond- en drinkwater in Duitsland. In het drinkwater van meer dan een miljoen 

Duitsers wordt de uraniumnorm al overschreden.90 De Europese Commissie bereidt een 

Verordening Meststoffen voor, met onder meer landbouwkundige en milieukundige 

criteria, die de verschillende landelijke regelingen m.b.t. meststoffen(handel) gaat 

vervangen. 

Fosfaatertsreserves liggen geografisch sterk geconcentreerd in een klein aantal landen. 

Volgens de meest recente cijfers van de USGS zou Marokko (dat ook de West-Sahara 

controleert) maar liefst 74% van de reserves hebben, op grote afstand gevolgd door 

China (5%), Algerije (3%), Syrië (2,5%), Zuid Afrika (2%), de VS (2%) en Rusland 

(2%). Maar op de betrouwbaarheid van deze verdeling valt nogal wat af te dingen (zie 

kader 5). 

 

 

 
Figuur 4 Verdeling mondiale fosfaatertsreserves. Bron: USGS, 2013. 

 

 

China neemt een bijzondere positie in. Als producent van fosfaat heeft het na decennia 

van intensief, deels overmatig gebruik in de landbouw te maken met accumulatie in 

landbouwbodems. Ook in Nederlandse landbouwbodems is de afgelopen decennia een 

aanzienlijke voorraad fosfaat opgeslagen als gevolg van overbemesting met dierlijke 

mest. Dat geldt ook voor enkele andere delen van het EU landbouwareaal.  

 

Van groot belang is dat er grote verschillen in kwaliteit zijn tussen reserves. Fosfaat in 

stollingsgesteenten, zoals gewonnen in Rusland, bevat weinig cadmium; fosfaat uit 

sedimentair gesteente vaak meer tot veel cadmium. Het overgrote deel van de reserves, 

inclusief de Marokkaanse, bestaat uit sedimentatiegesteente, dus dat kan een mondiaal 

probleem worden voor milieu en voedselveiligheid. 

 

Prijsontwikkeling en aanbodconcentratie 

De fosfaatprijs op de wereldmarktprijs wordt hoog gehouden door een de facto duopolie 

tussen de legale exportassociatie PhosChem (bestaande uit de Canadese bedrijven 

PotashCorp en Agrium en het Amerikaanse bedrijf Mosaic) en het Marokkaanse 

                                                 
90 http://umweltinstitut.org/radioaktivitat/messungen/uran-im-dunger-981.html 
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staatsbedrijf Office Chérifien des Phosphates (OCP), die 52% resp. 36% van de markt 

in handen hebben, tezamen dus maar liefst 88%. Toen in 2007/08 de voedselprijzen 

stegen, schoot de fosfaatprijs omhoog. En toen China vervolgens - om zijn eigen 

landbouw en voedselvoorziening te beschermen - een uitvoerheffing van 135% op 

fosfaat legde, piekte de prijs zelfs tot 800%.91 Onder druk van de WTO werd die heffing 

snel ingetrokken, waarna de prijs fors daalde, om vervolgens weer enigszins te stijgen 

(figuur 5).92 Mogelijk kreeg het duopolie weer greep op de prijs. De scherpte van de 

prijsbewegingen kan mede zijn veroorzaakt door kapitaalkrachtige speculanten.  

 

 

 
Figuur 5 Prijsontwikkeling fosfaaterts op de wereldmarkt. Bron: mongabay.com. 

 

 

Lange tijd was fosfaaterts relatief goedkoop. Sinds de prijzen op een hoger niveau zijn 

beland krijgen winning en exploratie een nieuwe impuls en nemen de reserves toe. Ook 

moeilijker winbare voorraden in landen als Mali, Saoedi-Arabië, Kazakhstan en 

Australië komen meer in beeld. Daarbij zijn niet alleen grote private mijnbouw-

bedrijven betrokken, bijvoorbeeld uit Canada en Nieuw Zeeland, maar ook 

staatsbedrijven, zoals het Saoedische Ma’aden.  

 

Geopolitiek 

Hoe gaan landen en bedrijven, gegeven hun geostrategische positie, om met fosfaat?  

Veel landen met eigen reserves beperken zich nog tot de winning en export van de ruwe 

grondstof fosfaaterts, andere hebben zich ook toegelegd op de verwerking van 

fosfaaterts tot fosforzuur of nog verder tot hoogwaardiger producten, zoals 

fosfaatkunstmest. Voorbeeld is Israel Chemicals Ltd (ICL), een geprivatiseerd 

staatsbedrijf waarin de staat nog een “gouden aandeel” met vetorecht heeft. ICL 

produceert - onder meer in Nederland - al decennia fosfaatkunstmest op basis van 

fosfaaterts uit de Negev-woestijn. Dergelijke voorwaartse integratie wordt voor veel 

landen en bedrijven steeds belangrijker. 

 

Het Marokkaanse staatsbedrijf OCP levert ook grondstof aan de West-Europese 

                                                 
91 Die prijzen waren overigens goeddeels virtueel omdat er nauwelijks werd gehandeld. 
92 China had ook exportrestricties ingevoerd voor aluminium, koper, chroom, ijzer, magnesium, 

mangaan, molybdeen en nikkel. Momenteel hanteert China gedurende een deel van het jaar nog een 

exportheffing van 110% om te voorkomen dat de interne prijzen te zeer stijgen.  
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veevoerindustrie, maar die is al wel verwerkt tot fosforzuur, de voor deze industrie 

benodigde chemische vorm. Het veevoerkanaal is weliswaar klein, maar voor de 

fosfaatleveranciers toch interessant, omdat de prijzen daar hoger zijn. Bij de productie 

van deze fosforzuur komt veel vervuild gips vrij, reden waarom de productie praktisch 

uit Europa is verdwenen. Wel kwam productie tot voor kort voor bij Thermphos in 

Vlissingen, maar dat won fosforzuur uit fosfor.  

 

Marokko is een ontwakende supermacht op de fosfaatmarkt en de investeringsplannen 

van OCP zijn ambitieus, ook al blijven de volkenrechtelijke problemen vanwege de 

bezetting van de Westelijke Sahara een risico. Ook de binnenlandse instabiliteit in 

enkele fosfaatrijke-landen brengt onzekerheden met zich mee. De Arabische Lente is tot 

nu toe grotendeels voorbij gegaan aan Marokko. Maar in Tunesië ging de onrust 

gepaard met een sterke terugval van de export. En in Syrië is de onrust in maart 2011 

overgegaan in een burgeroorlog die nog steeds voortduurt.93 

 

China is de grootste producent van fosfaat en had zich tegen 2006 ontwikkeld van een 

netto-importeur tot een netto-exporteur van fosfaatkunstmest. Sindsdien is de export 

echter fors gedaald, deels vanwege het toegenomen aanbod op de wereldmarkt, maar 

vooral vanwege overheidsbeleid om de export te beperken. Daarbij speelt ook mee dat 

China veel fosfaatmijnen heeft gesloten vanwege illegale praktijken en ongevallen, 

waaronder grondverschuivingen. China heeft fosfaat bestempeld tot zijn op twee na 

belangrijkste natuurlijke hulpbron.94 Het land is nu weer netto-importeur en zal dat 

waarschijnlijk blijven, althans als we mogen afgaan op de meest recente USGS-cijfers 

waarin China’s aandeel in de reserves (5,5%) veel kleiner is dan zijn aandeel in het 

gebruik (39%). Dat zal blijvend druk zetten op de fosfaatmarkt.95 Daar staat tegenover 

dat bijvoorbeeld de Saoedische fosfaatproducent Ma’aden met een export van ca. 1,5 

miljoen ton DAP (di-ammoniumfosfaat) nog ruim onder haar capaciteit blijft.  

 

Importafhankelijkheid 

De EU, India, Japan en Brazilië zijn voor hun fosfaatvoorziening praktisch geheel 

aangewezen op import van fosfaaterts. India is ’s werelds grootste importeur van 

fosfaatproducten, voornamelijk uit Marokko. Ook de meeste andere landen in Azië, 

Latijns Amerika en Afrika zijn afhankelijk van fosfaatimport. Op termijn geldt dat ook 

voor de VS, die volgens de USGS slechts 2% van de reserves bezitten. Daarom remmen 

de VS de fosfaatexport. Fosfaat-importerende landen produceren nog wel veel fosfaat-

                                                 
93 Marokko en andere landen in Noord Afrika en het Midden Oosten kampen met waterschaarste. 

Fosfaatwinning en -verwerking vergt veel water en concurreert dus om water met de landbouw. 

Weliswaar kan uit zeewater zoet water worden gewonnen, maar dat kost energie. Zo zijn er vier 

onderling concurrerende hulpbronnen: grondstoffen, water, energie en voedsel. Door zulke competing 

claims kan de fosfaatwinning een extra bron van sociale en politieke onrust in de regio worden. 
94 HCSS (2012) p. 44. 
95 HCSS (2012). Overigens houdt China ook rekening met de exportbelangen van zijn 

kunstmestindustrie, want in december 2012 werd het tarief weer verlaagd om deze industrie te 

steunen. http://eshare.cnchemicals.com/publishing/home/2013/02/05/133/china-loosens-export-of-

phosphate-fertilizer.html  Het beleid is dus grillig, maar of China alleen maar gebruik maakt van 

prijsbewegingen op de wereldmarkt of die bewegingen ook probeert te beïnvloeden valt moeilijk te 

zeggen.  

 Overigens voert de EU een enigszins vergelijkbaar beleid op de graanmarkt. Als de interne 

graanprijzen te hoog worden geacht, probeert de Commissie deze omlaag te krijgen door tijdelijke 

exportheffingen of verruiming van de importquota van bepaalde landen. Die drukken de prijzen naar 

beneden.  

http://eshare.cnchemicals.com/publishing/home/2013/02/05/133/china-loosens-export-of-phosphate-fertilizer.html
http://eshare.cnchemicals.com/publishing/home/2013/02/05/133/china-loosens-export-of-phosphate-fertilizer.html
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kunstmest, maar exporterende landen trekken een groter deel van de keten naar zich toe. 

Zo heeft Marrokko’s OCP aangekondigd zijn productie van fosfaaterts te gaan 

verdubbelen en tegelijk die van kunstmest te gaan verdrievoudigen.  

 

Veel importerende landen die daartoe financiële mogelijkheden hebben, zijn in de weer 

met lange-termijnzekerstelling. Exploratie vind plaats in 17 landen96, vooral door 

Australische en Canadese bedrijven.97 Zo is Nieuw-Zeeland recent begonnen met de 

ontginning van fosfaaterts tot 400 meter diepte voor de kust. Daarbij is onder meer het 

Nederlandse bedrijf BosKalis nauw betrokken. Ook andere rijke en opkomende landen 

(India, Brazilië) proberen de aanvoer veilig te stellen, wat ten koste kan gaan van de 

markttoegang van armere landen. Veel ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van 

hulpprogramma’s, bijvoorbeeld van het IFDC, dat is opgericht in 1974, wortels heeft in 

de kunstmestindustrie en zich toelegt op de verbetering van zaaigoed, kunstmest en 

pesticiden.  

 

De EU heeft van alle regio’s de meest scheve verhouding tussen import en productie. 

Alleen Finland beschikt over noemenswaardige reserves (23 mln. ton), maar die 

bedragen nog geen 0,5% van het mondiale totaal. Estland heeft nog onontgonnen 

voorraden. Daarnaast wordt nog fosfor gewonnen in de staalindustrie bij de zuivering 

van ijzererts uit Frankrijk en Luxemburg.98 Het Platform LIS stelde daarom in 2010 dat 

de zelfvoorziening van de EU op het gebied van voedsel op lange termijn een illusie is. 

En het HCSS stelde in 2013: 

 
“… European food security and the agricultural sector, for which phosphate is an essential 

resource, are at risk.”99 

 

Een extra complicatie hierbij is de genoemde verontreiniging van de fosfaaterts. De 

ertsen uit Rusland, Finland en Syrië zijn relatief schoon, maar de export uit Syrië is 

stilgevallen en de voorraden in Rusland en Finland zijn beperkt. Daardoor zal de EU in 

de toekomst meer zijn aangewezen op cadmium- en uranium-houdende fosfaaterts, 

fosforzuur en fosfaatkunstmest uit Marokko.  

 

Recycling 

In het verleden werd fosfaat uit voedsel vaak met stadsafval teruggebracht naar het land 

en in de kringloop. Naarmate de steden groeiden en er kunstmest op de markt kwam 

werd dat land-based systeem vervangen door een water-based systeem. Daarin 

belandde fosfaat grotendeels in het oppervlaktewater en uiteindelijk voor een belangrijk 

deel op de oceaanbodem, waar het niet meer kan worden teruggewonnen. Van een 

circulair systeem zijn we zo overgestapt naar een lineair systeem “van mijn naar mond”. 

Bij elke stap in de keten gaat fosfaat verloren: mijnbouw, kunstmestproductie, 

aanwending op het land, oogst, voedselproductie, voedselconsumptie en afvalver-

werking. Van de wereldwijd in de mijnen geproduceerde hoeveelheid fosfaat belandt 

naar schatting slechts 12-20% in voedsel.100  

 

                                                 
96 HCSS (2012). 
97 HCSS (2013), p. 62. 
98 HCSS (2012). 
99 HCSS (2013). 
100 In deze getallen is voedselverspilling niet meegerekend. Bron: M.A. Sutton et al. 2013. Our Nutrient 

World: The challenge to produce more food and energy with less pollution. www.unep.org 
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Die verliezen zijn te beperken. In de EU is dat alleen mogelijk in de laatste schakels van 

de keten. Maar we kunnen ook dat deel van het fosfaat terugwinnen dat we wel 

consumeren, uitscheiden en afvoeren (via het riool of de vuilverbranding). Zo kunnen 

we de fosfaatkringloop althans ten dele sluiten. In veel landen zijn er al meer of minder 

kleinschalige initiatieven om fosfaat terug te winnen uit menselijke urine, waaronder 

Zuid Afrika, China, Vietnam, Mexico, Scandinavië, Duitsland en Nederland. 

 

Op papier biedt recycling uit rioolwater grote mogelijkheden. Momenteel wordt in de 

EU 40% van het rioolwater ongezuiverd aangewend in de landbouw (wat o.a. in 

Nederland verboden is). In Wagenings onderzoek is berekend is dat als de EU alle 

fosfaat uit deze bron zou recyclen, zij ca. 34% van haar fosfaatimport zou kunnen 

vervangen.101 Uiteraard is dan wel zuivering nodig.   

 

Des te pijnlijker is het lot van Thermphos in Vlissingen. Dat bedrijf had - tezamen met 

Slibverwerking Noord Brabant - een techniek ontwikkeld om fosfaat te recyclen uit 

reststromen, i.c. de as van verbrand zuiveringsslib. Maar eind 2012 ging het bedrijf 

failliet. Eén van de oorzaken was de grote behoefte aan kapitaal om te kunnen voldoen 

aan de milieu- en veiligheidseisen. Het bedrijf had milieunormen voor zware metalen en 

dioxines overtreden en moest het met uranium vervuilde fabriekscomplex saneren. Een 

andere oorzaak was dumping van goedkope fosfor uit Kazakhstan. Dat is opmerkelijk 

omdat Thermphos van 2003 tot 2010 deel had uitgemaakt van een joint venture met 

Kazphosphate LL.102 In die jaren heeft Kazphosphate kans gezien veel kennis over het 

productieproces over te hevelen naar het thuisland.  

 

Zoals vermeld is fosfaat in de industrie vervangbaar, maar dat betreft slechts 4% van het 

totale gebruikt, dus dat zet weinig zoden aan de dijk. 

 

Samenvattend is fosfaat voor de EU niet zeer kritisch in termen van 

recyclebaarheid. Maar onduidelijk is hoe lang de wereldreserves strekken en 

wanneer een aanbodpiek zal worden bereikt. Fosfaat is sowieso zeer kritisch in 

termen van geografische concentratie, geopolitiek en vervangbaarheid.  

 

Fosfaat in Nederland 

Nederland neemt inzake fosfaat een bijzondere positie in: 

1. Ons land importeert het grootste deel (59%) van het fosfaat in organische vorm, 

namelijk als soja (diervoeder). Het aandeel anorganisch fosfaat (kunstmest, 

diervoedertoevoegingen) is slechts 35%. Onze fosfaatvoorziening is dus vrij sterk 

afhankelijk van de soja-import, met alle risico’s van dien.  

 

2. Ook de aanwending van fosfaat vindt vooral plaats in organische vorm, namelijk 

dierlijke mest. Daar gaat het zelfs om 90%.103 

 

3. Europese milieuregels beperken het gebruik van fosfaat steeds verder, de komende 

jaren zelfs tot het niveau van evenwichtsbemesting (aanvoer = afvoer). Sinds begin 

                                                 
101 A. Rosemarin et al. (2010), geciteerd in HCSS (2013).  
102 In 2010 kwam het Kazakhstaanse aandeel in Thermphos in handen van Italiaans-Israëlisch kapitaal. 
103 CBS Statline: De totale fosfaatmestproductie in Nederland in 2012 was 165 mln kg fosfaat. Dit werd 

niet volledig aangewend op NL-grond. Er was ook import, export en verwerking, maar dat was slechts 

een klein deel. Via kunstmest werd aangevoerd 7 mln kg P = 7*2,29 = 16 mln kg fosfaat. 

 Dus afgerond: 90% van het fosfaat in Nederland werd aangewend via dierlijke mest. 



 64 

 

Kader 7  Thermphos vs Kazakhstan en Duitsland  

 

Op verzoek van Thermphos overwoog de Europese Commissie in 2011 een anti-

dumpingprocedure in gang te zetten tegen invoer van witte fosfor uit Kazakhstan. Onder 

druk van Duitsland blies de Commissie de procedure af.  

 

Volgens de wetgeving van de EU moet voor het instellen van anti-dumpingmaatregelen 

zijn voldaan aan tenminste drie voorwaarden:  

- Er moet zijn vastgesteld dat sprake is van schade. 

- Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen schade en dumping.  

- Het instellen van anti-dumpingrechten mag niet indruisen tegen het algemene belang 

van de Europese Unie.  

De Commissie erkende dat de dumping door Kazakhstan een aantoonbaar negatief effect 

had op de industrie. Ook erkende ze dat een Europese witte fosfor producerende industrie 

een bijdrage zou kunnen leveren aan de grondstoffenzekerheid van de EU. Maar anti-

dumping maatregelen zouden de fosforgebruikende industrie juist kunnen schaden. 

Commissaris de Gucht: “De beëindiging van dit onderzoek was gebaseerd op de 

beoordeling van de negatieve effecten van eventuele rechten op de gebruikers van witte 

fosfor en op een diepgaand onderzoek waarbij met de standpunten van alle betrokken 

partijen rekening is gehouden. Onder deze omstandigheden is vastgesteld dat het 

duidelijk niet in het belang van de Europese Unie was om anti-dumpingmaatregelen in te 

stellen en overeenkomstig de wettelijke bepalingen kunnen er derhalve geen anti-

dumpingmaatregelen worden ingesteld.”  

 

De Commissie liet de belangen van de fosforgebruikende industrie dus zwaarder wegen 

dan die van de fosforproducerende industrie. Ze voegde daar aan toe dat de toekomst van 

Thermphos onzeker was, zelfs als anti-dumpingmaatregelen zouden worden genomen. 

Dat is geen onredelijke redenering, maar wat ontbrak in de motivering is het milieu- en 

strategische belang van een Europese recycling industrie. Ook voor Duitsland woog dat 

kennelijk niet zwaar.  

 

Bronnen: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:043:0038:0058:EN:PDF 

http://www.publicserviceeurope.com/article/2547/germany-dismisses-eu-partners-in-favour-of-

kazakhstan#ixzz29Hhc9CzH 

 

jaren ‘80 is het fosfaatgebruik al met 47% gedaald door gebruik van fosfaatarm 

veevoer, minder gebruik van fosfaatkunstmest en dierlijke mest en minder fosfaat in 

wasmiddelen. 

 

4. In de bodem, met name op maispercelen op de hogere zandgronden, die het zwaarst 

zijn bemest, is een grote hoeveelheid fosfaat geaccumuleerd. Naar schatting gaat het 

om 1,9 miljoen ton fosfaat in landbouwgrond. Dit fosfaat is grotendeels vastgelegd, 

gebonden aan ijzer, maar benutting lijkt mogelijk op tenminste twee manieren: a) 

aanplanten van gewassen met specifieke wortelschimmels (mycorrhiza’s)104 en b) 

tijdelijk onder water zetten van het perceel, waarna het fosfaat oplost en kan worden 

opgenomen door algen of kroosvaren (Azolla).105 Nederland zou kunnen overwegen 

deze fosfaat voorlopig in de bodem te laten zitten als strategische reserve. Die zou 

                                                 
104 Prof. em. P.J.C. Kuiper in brief in NRC Handelsblad 1-12-12.  
105 NRC Handelsblad 20-2-13. 

http://www.publicserviceeurope.com/article/2547/germany-dismisses-eu-partners-in-favour-of-kazakhstan#ixzz29Hhc9CzH
http://www.publicserviceeurope.com/article/2547/germany-dismisses-eu-partners-in-favour-of-kazakhstan#ixzz29Hhc9CzH
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kunnen volstaan voor minstens 10 jaar fosfaatgebruik.106 

 

5. Nederland loopt voorop met fosfaatrecycling en is het eerste land dat de kringloop 

wil sluiten.107 Dat is niet onlogisch gezien de hoge dichtheden van zowel vee als 

mensen, die resulteren in enorme volumes mest- en fosfaatoverschot, zuiveringsslib 

en residuen van vuilverbranding. Met recycling uit varkensmest wordt een begin 

gemaakt door Ecoson, een dochter van Vion Ingredients.108 Met zuiveringsslib is 

men al ver. Daarover zijn al enkele jaren geleden afspraken gemaakt in het 

Ketenakkoord Fosfaatkringloop (dat tevens een zogenaamde Green Deal is). Dat 

akkoord trekt internationale belangstelling, ook uit China en VS.109 Fosfaten uit 

verbrand slib van onder meer de Slibverwerking Noord Brabant gaan naar de 

Israëlische kunstmestproducent ICL in Amsterdam. Ook bij een Amsterdamse 

rioolwaterzuivering wordt een installatie gebouwd die struviet aan ICL gaat leveren. 

ICL wil voor de productie van P-kunstmest in 2020 zelfs geheel draaien op 

gerecycled fosfaat. Dit bedrijf is dus van strategisch belang voor Nederland, maar 

kwetsbaar voor prijsverlagingen van fosfaat en kalium.  

  

                                                 
106 http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/benutten-van-de-fosfaatvoorraad-

akkerbouwgronden. In Nederlandse landbouwgrond is circa 1.500 kilo tot 15 ton fosfaat per hectare 

aanwezig. Afhankelijk van het gewas wordt tijdens de teelt 40-100 kg P2O5/ha aan de bodem 

onttrokken. Dat is voldoende voor minstens 10 jaar. Maar onttrekking van fosfaat aan de bodem is 

niet altijd eenvoudig. In 2012 is een studie begonnen naar mogelijkheden om fosfaatvoorraden in de 

bodem beter te benutten: http://www.wageningenur.nl/nl/show/Zonder-fosfaat-geen-voedsel.htm 
107 Terugwinning op commerciële basis vindt sinds 2007 ook plaats in Japan, de VS en Canada.  
108 Vion heeft Vion Ingredients in oktober 2013 verkocht aan het Amerikaanse Darling International. 
109 Nieuwsbrief Nutrient Platform - juli 2013 www.nutrientplatform.org 

http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/benutten-van-de-fosfaatvoorraad-akkerbouwgronden
http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/benutten-van-de-fosfaatvoorraad-akkerbouwgronden
http://www.hbbmailer.nl/mail/tl.php?p=116/12j/rs/vo/t6/rs//http%3A%2F%2Fwww.nutrientplatform.org
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6. Kalium 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Kalium is één van de macronutriënten die essentieel zijn voor het leven en voorkomen 

in alle cellen van planten en dieren. Bij dieren speel kalium onder andere een rol in het 

bewaren van de elektrochemische balans in cellen doordat het deel uitmaakt van de 

celmembranen en impulsgeleiding in zenuwen. Bij planten is het ook essentieel voor de 

opname van water door de cellen.  

 

Toepassingen, reserves, uitputting en geografie 

Door de hoge reactiviteit van kalium komt kalium in de natuur alleen maar voor in de 

vorm van zouten. Meer dan 90% van het gewonnen kalium wordt gebruikt voor 

kunstmest in de vorm van kaliumoxide, kaliumsulfaat, kaliumnitraat of kaliumchloride.  

Industriële toepassingen zijn vooral chemisch, bijvoorbeeld als base in zuur-base 

reacties. Kaliumcarbonaat is een belangrijke katalysator in houtskool en wordt gebruikt 

voor de productie van glas. Kaliumnitraat wordt veel gebruikt in de zeep- en 

glasindustrie, maar ook in explosieven en bijv. lucifers.  

  

De USGS schat de R/P-waarde van kalium op 288 jaar. De prijs van kalium is sinds 

1900 vrij constant, afgezien van een extreme piek tijdens de Eerste Wereldoorlog 

(figuur 7). Wel laat de grafiek vanaf 2000 weer een stijging zien, met een kleine piek in 

2008, maar in 2012 daalden de prijzen weer. 

 

 

 
 
Figuur 6 Prijs kalium tussen 1900 en 2010 (dollar/ton). 

 

 

De mondiale reserves zijn geografisch bijna net zo sterk geconcentreerd als die van 

fosfaat. Ze liggen voor 75% à 80% in slechts twee landen: Canada en Rusland. Andere 

kaliumbronnen liggen onder andere in Wit-Rusland en Brazilië. En hoewel ook China 

kaliumreserves heeft, is het land voor dit nutriënt netto-importerend.  
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Figuur 7 Verdeling mondiale kaliumreserves. Bron: USGS, 2013. 

 

 

Importafhankelijkheid, aanbodconcentratie en geopolitiek 

De grootste zorgen over de beschikbaarheid van kalium hebben te maken met de 

marktstructuur. Productie en consumptie van kalium liggen geografisch ver uit elkaar 

Dat geeft soms grote afhankelijkheden, zoals geldt voor de EU, China en vooral India.  

 

Mijnbedrijven in Canada, Rusland en Wit-Rusland domineren het aanbod en bepaalden 

tot voor kort in hoge mate de marktprijs. In 2012 was 80% van de markt in handen van 

slechts zes bedrijven: Uralkali, PotashCorp, Belaruskali, Mosaic, ICL en de Europese 

marktleider K+S (tabel 3).110 Bovendien vormen Potashcorp, Mosaic en Agrium een 

legale exportassociaties in Canada (Canpotex) en in de VS (de Phosphate Chemicals 

Export Association, kortweg PhosChem, die ook fosfaat verhandelt). Het Wit-Russische 

Belaruskali en de Russische bedrijven Uralkali en Silvinit – die fuseerden in 2011 - 

vormden jarenlang, tot 1 augustus 2013, het exportkartel BPC. Tezamen vormden beide 

kartels een mondiaal duopolie, dat maar liefst 70% van de exportmarkt controleerde 

(kaders 3 en 8).  

 

In de kaliumsector bestaat een sterke tendens naar consolidatie. Zo doet de Canadese 

kaliumgigant PotashCorp al jaren pogingen om de Israëlisch branchegenoot ICL over te 

nemen. De Israëlische overheid heeft haar “gouden aandeel” met vetorecht in ICL (dat 

ook in fosfaat doet) gebruikt om de binnenlandse fosfaatreserves te beschermen.  

 

Na de voedselcrisis van 2007/08 en de daarop volgende hoge prijzen van kunstmest 

waren er in diverse landen plannen gemaakt om de productiecapaciteit uit te breiden, 

onder meer in Canada, Argentinië, Wit-Rusland en Brazilië, Congo en het VK. Die 

plannen zijn als gevolg van de prijsverlaging door Uralkali op losse schroeven komen te 

staan. De aandelen PotashCorp, Mosaic en K+S stortten in, maar doordat enkele grote 

producenten hun productie terugschroefden, bleef de prijsdaling tot dusver beperkt. 

Uralkali voelt zich sterk omdat het anders dan zijn concurrenten beschikt over een 

directe spoorverbinding met China. 
 

 

 

                                                 
110 Boerderij Vandaag 7-11-12. 
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Tabel 3 Belangrijkste landen en bedrijven in de kaliumproductie.  

 

Belangrijkste 

landen 

Belangrijke  

bedrijven 

Type bedrijf Jaarlijkse productie 

(in mln ton KCl)*  

Canada PotashCorp Privaat  13 

 Mosaic, gevestigd in VS Privaat  11 

 Agrium Inc Privaat 2 

Rusland Uralkali, tot 1-8-2013 

exportkartel met Belaruskali 

Privaat  12,5 

Wit-Rusland Belaruskali  Staatsbedrijf 10 

Duitsland K + S Privaat  6 

Israël ICL group Privaat, maar staat 

heeft vetorecht 

7 

Australië BHP Billiton Group Privaat  

VK Rio Tinto plc Privaat  

* Bron: http://www.potashcorp.com/overview/upload/introduction/overview/01-OV_Worlds-10-

Largest-Fertilizer-Companies.jpg – update juni 2013 

 

 
Kader 8  Het Oost-Europese kaliumkartel 

 

De Russische geprivatiseerde kaliumbedrijven Uralkali en Silvinit hebben jarenlang een kartel 

gevormd met het Wit-Russische staatsbedrijf Belaruskali. Op 1 augustus 2013 begon een 

intrigerend pokerspel. Uralkali stapte uit het kartel uit onvrede met het feit dat Belaruskali 

buiten het kartel om kalium aan China had geleverd tegen verlaagde prijzen. 

 

De Wit-Russische regering verwachtte door de opheffing van het kartel een verlies van 1 

miljard dollar te lijden. Om Belaruskali in staat te stellen concurrerend te blijven kreeg het 

bedrijf een belastingvrijstelling. Daarnaast deed de regering een opmerkelijke poging om het 

kartel te herstellen. De premier ontbood de CEO van Uralkali, Vladislav Baumgertner, naar 

Minsk voor een gesprek. Toen deze weigerde bij te draaien werd hij op het vliegveld 

gearresteerd wegens misbruik van macht en ambt. Rusland antwoordde met een stop op de 

import van varkensvlees. In november leverde Wit-Rusland Baumgertner uit aan Rusland. Maar 

niet om weer CEO te worden. In december kochten twee Russische miljardairs 47% van de 

aandelen van Uralkali en vervingen Baumgertner door een bestuurder van Uralchem, dat 

eigendom is van één van de twee miljardairs. En een Wit-Russische miljardair overweegt een 

aandeel in Uralkali te kopen. Daarmee steeg de kans dat het kartel zou worden hersteld.  

 

Maar er zijn tegenkrachten. Ook een Chinees staatsinvesteringsbedrijf heeft een aandeel in 

Uralkali gekocht, vermoedelijk om de levering tegen schappelijke prijzen zeker te stellen. 

Daarnaast heeft het Russische bedrijf Eurochem gemeld dat het de kaliumproductie in 10 jaar 

wil opvoeren van 0 naar 8 miljoen ton, ongeveer de helft van de huidige productie van Uralkali. 

Intussen loopt er in Chicago een rechtszaak tegen PotashCorp en Uralkali omdat ze de 

importportprijzen van kalium hoog zouden houden, wat inmiddels voor Uralkali overigens 

achterhaald lijkt. Deze drie ontwikkelingen maken herstel van het kartel niet waarschijnlijker.  

 

Bronnen: 

http://rbth.ru/business/2013/08/01/worlds_largest_potash_fertilizer_cartel_dissolves_28579.html   

NRC Handelsblad 29-8-13. 

Boerderij Vandaag 10-9-13 en 25-10-13. 

http://en.ria.ru/business/20131224/185870481/Uralkali-Replaces-Baumgertner-as-CEO.html 

http://rbth.ru/business/2013/08/01/worlds_largest_potash_fertilizer_cartel_dissolves_28579.html
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Toch is de prijzenoorlog een bedreiging voor het zelfstandig voortbestaan van het 

Europese K+S111 en het Israëlische ICL. ICL vreest toestroom van goedkope kali en stelt: 

 
 “Het wordt een politieke vraag. Willen we productie in Europa om strategische redenen 

vasthouden?”
 112 

 

Relevant voor dit rapport is dat eventuele sluiting van de Nederlandse vestiging van ICL 

na de ondergang van Thermphos een tweede terugslag zou betekenen voor de recent van 

de grond gekomen recycling van fosfaat. 

 

Het Oost-Europese kartel bezweek overigens niet alleen als gevolg van mondiale 

overproductie, maar ook door power play van twee giganten aan de vraagkant. India en 

vooral China hebben strategische kaliumvoorraden aangelegd, niet alleen om hun 

voorziening zeker te stellen, maar ook om op de markt lagere prijzen te kunnen 

bedingen. Die strategie zal echter aan kracht verliezen als de productie achterblijft bij de 

vraag en de markt van een kopersmarkt weer een verkopersmarkt wordt. Wereldwijd 

groeit de vraag naar kalium met ca. 4% per jaar. Met name de Chinese, de Indiase maar 

ook de Zuid-Amerikaanse importen zijn al jaren groeiende. In China spelen de gestegen 

prijzen van sterk kaliumbehoeftige gewassen zoals fruit, groenten en granen een rol, in 

Zuid Amerika ook de uitbreiding van het landbouwareaal. India is voor zijn groeiende 

kaliumbehoefte zelfs geheel afhankelijk van import. Indian Potash Limited – een groot 

publiek/privaat bedrijf – importeert zo’n 60% van de binnenlandse vraag, private 

ondernemingen importeren de rest.  

 

De EU is voor kalium vooralsnog minder importafhankelijk dan voor fosfaat. 

Kaliumwinning vindt plaats in Duitsland door het Duitse bedrijf K+S, dat 

verwerkingslocaties heeft in meerdere Europese landen. Het is de zesde producent ter 

wereld. Op lange termijn is het beeld minder rooskleurig. Duitsland, Spanje en het VK 

hebben tezamen 182.000 ton aan reserves. Dat is slechts 2% van mondiale reserves. 

Geen wonder dat K+S ook in Canada kalium wil gaan winnen. Het staat wel dat de EU 

steeds afhankelijker van derde landen zal worden. En dat is een des te groter geopolitiek 

risico omdat staatsgerelateerde bedrijven een belangrijke rol spelen: aan de aanbodkant 

bedrijven in Wit-Rusland en tot op zekere hoogte ook Rusland, aan de vraagkant in 

China en India.  

 

Volledigheidshalve vermelden we een interessant nieuw initiatief van het Britse Sirius 

Minerals in Yorkshire: winning van polyhaliet. Dat is een mineraal dat naast kalium 

drie andere nutriënten bevat: zwavel, magnesium en calcium. Sirius heeft daarvoor een 

leveringscontract gesloten met het Chinese bedrijf Yunnan TCT Yong Zhe.113 Maar dat 

maakt de grondstoffenzekerheid van de EU eerder kleiner dan groter, want de producten 

zullen waarschijnlijk richting China gaan. 

 

 

                                                 
111 Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagde op 6 november de kredietwaardigheid van K+S naar “junk” 

status. Boerderij Vandaag 7-11-13. Een week later kondigde K+S een kostensanering van € 500 

miljoen aan, waarbij ontslagen niet werden uitgesloten. Als reden gaf het bedrijf een prijsdaling in het 

derde kwartaal van $ 400 naar $ 300 per ton kali en “bijzonder veel onzekerheid over toekomstige 

afzetvolumes en prijsontwikkeling”. Boerderij Vandaag 15-11-13. 
112 Boerderij Vandaag 1-8-2013. 
113 Boerderij Vandaag 3-7-2013. 



 70 

Substitutie en recycling 

Kalium kan voor meerdere (zout)functies worden vervangen door bijv. natrium. 

Ook voor recycling zijn er mogelijkheden, maar ook technische en economische 

hindernissen.114 Omdat de meeste kaliumzouten oplosbaar zijn in water, is het lastig om 

ze terug te winnen. Membraantechnologie is erg kostbaar. Net als voor fosfaat bestaat er 

voor kalium een struviet-technologie, maar dat proces is moeilijk controleerbaar en 

vergt inzet van dure chemicaliën. In elk geval is het zaak kalium zo geconcentreerd 

mogelijk te houden. Dat kan onder meer door gescheiden opvang van urine, zowel die 

van mensen als van dieren (stallenbouw). Maar vooralsnog is kaliumterugwinning 

economisch niet interessant is en het gebeurt nog vrijwel nergens. In Nederland lopen er 

al wel experimenten115, maar anders dan voor fosfaat en stikstof ontbreekt er nog een 

duidelijke prikkel in het milieubeleid: voor kalium bestaan geen normen voor uit- en 

afspoeling. En de recente prijsdaling van kalium is evenmin bevorderlijk voor recycling.  

 

Samenvattend is kalium voor de EU niet zeer kritisch in termen van mondiale 

uitputting, maar wel in termen van geografische concentratie, geopolitiek, 

substitutiemogelijkheden en kansen voor recycling. Dat lijken voldoende redenen 

voor de EU om zichzelf minder afhankelijk te maken van import. 

 

 

  

                                                 
114 Bron: dr. ir Jan Weijma, LeAF.  
115 Avebe heeft bijvoorbeeld een patent op terugwinning uit natte reststromen. 
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7. Micronutriënten algemeen 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Micronutriënten worden micro genoemd omdat ze slechts in zeer kleine hoeveelheden 

nodig zijn. Maar daarom zijn ze niet minder essentieel. Micronutriënten zijn te 

onderscheiden in organische micronutriënten (zoals vitaminen) en minerale 

micronutriënten (zoals zink en seleen). Hier beperken we ons tot de minerale 

micronutriënten.116 Ze stellen planten en/of dieren en mensen in staat om enzymen, 

hormonen en andere groeistoffen aan te maken. Tabel 4 geeft een overzicht.117 Voor 

zowel planten als mensen en dieren zijn essentieel: zink, koper, ijzer, molybdeen, 

mangaan en borium. 118 Voor mensen en dieren komen daar bij: chloor, silicium, 

natrium, jodium, kobalt en seleen.  

 
 

Tabel 4 Essentiële nutriënten voor gewas, en voor mens en vee. Gerangschikt naar 

gehalten in gewassen. 
 

1) + essentieel; - niet nodig; ± noodzaak niet aangetoond, maar nut verondersteld      
2) + essentieel; - niet nodig; (+) noodzaak niet aangetoond, maar evenmin uitgesloten 
3)

 Pas rond 1980 erkend als essentieel voor mens en pluimvee. 

 

 

 

                                                 
116 Tussen beide bestaat wel overlap: het essentiële bestanddeel van vitamine B12 is kobalt. Vitamine K 

heeft overigens niets te maken met de K van kalium. 
117 Bronnen: Nubé, M. & R.L. Voortman, Simultaneously addressing micronutrient deficiencies in soils, 

crops, animal and human nutrition: opportunities for higher yields and better health. Centre for 

World Food Studies, Amsterdam, 2006. Voor borium bij mens en vee: M.M. van Krimpen et al. 

(2103). Behoefte en verbruik van micronutriënten in de diervoeding. Wageningen.  
118 Voor planten zoals soja, die in symbiose met Rhizobiumbacteriën stikstof uit de lucht kunnen binden, 

komt daar vanadium bij. Voor dat sporenelement geldt volgens de USGS een R/P verhouding van 

slechts 22 jaar en de reserves liggen sterk geconcentreerd in China (35%), Rusland  (35%) en Zuid 

Afrika (25%). Maar volgens Chardon & Oenema (2013) is het in de meeste landbouwgronden ruim 

aanwezig en wordt daar geen schaarste verwacht. Er lijken dus eerder risico’s voor de industrie dan 

voor de landbouw. We laten vanadium hier verder buiten beschouwing. 

Nutriënt Gewas
 1) 

Mens/vee
 2) 

Nutriënt Gewas
 

Mens/vee
 

Stikstof + + Chloor ± + 

Kalium + + Silicium ± + 

Calcium + + Natrium ± + 

Zwavel + + Jodium - + 

Magnesium + + Nikkel ± (+) 

Fosfor + + Chroom - + 

Mangaan + + Kobalt ± + 

IJzer + + Selenium ± + 

Zink + +    

Borium +   +3)    

Koper + +    

Molybdeen + +    
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Voor dit rapport zijn primair van belang: de omvang van minerale reserves in 

verhouding tot de jaarlijkse productie (R/P) en de geografische concentratie daarvan. 

Mangaan, chloor, silicium, natrium en jodium zijn op aarde zeer ruim voorhanden en 

daarmee voor dit rapport niet relevant. Daarentegen is de R/P verhouding van zink, 

ijzer, molybdeen, koper, seleen en borium minder dan 50 jaar (dus aanmerkelijk korter 

dan die van fosfaat en kalium).119 De reserves van koper en ijzer zijn geografisch wijd 

verspreid en vormen daarom nauwelijks een risico vanuit geopolitiek gezichtspunt; ijzer 

komt bovendien veel voor in landbouwbodems. Daarom blijven ook deze stoffen hier 

buiten beschouwing. Resteren zink, seleen, molybdeen en borium. Op die 

micronutriënten gaat dit rapport nader in.  

 

 
Tabel 5 Enkele minerale micronutriënten en hun kenmerken.* 

 

 Zink Seleen Molybdeen Borium 

Reserve (R)  

in 1.000 ton 

250.000 98 11.000 210.000 

Productie (P)  

in 1.000 ton/jr. 

13.000 2 250 4.600 

R/P in jaar 19 49  44 46 

% R in EU  3% 0%? ** 0% 0% 

Aandeel in 

productie 

verhandelbaar 

product 

China 31%  Duitsland + 

Japan 64%  

VS + China 63%  Turkije 50% 

Toepassingen Metaalproducten 

voor auto-

industrie, bouw 

en chemie. 

Galvaniseren, 

legeringen, brons 

Elektrolytisch 

mangaan, glas, 

plastic, 

elektronica, 

keramiek, PV-

cellen etc. 

61% in ijzer-, 

staal- en 

superlegeringen 

Glas, 

keramiek, 

kunstmest, 

schoonmaak-

middelen, 

zeep, 

ferroboron 

Bijproduct Ja Ja Vaak, niet altijd Nee 

Recycling rate   >50%  < 1%  25-50%  < 1% 

Substitutie Bij galvanisering 

door aluminium 

en plastics 

O.a. door 

silicium, 

cerium, 

tellurium 

O.a. door chroom, 

borium, cadmium, 

neodymium, 

nikkel, tantaal 

Deels 

mogelijk, o.a. 

natrium, 

kalium, 

fosfaat, 

cellulose 

% gebruikt in 

landbouw/ 

veehouderij 

<1% 10% <1% 12% 

* Bronnen: de meest recente update van de USGS Minerals Commodities Database, Recycling Rates of 

Metals – A Status Report, UNEP (2011) en Chardon & Oenema (2013). 

** De EU heeft 5% van de mondiale koperreserves, maar hoeveel seleen die bevatten is ons niet bekend. 

                                                 
119 Kobalt zit daar volgens de meest recente USGS cijfers met 68 jaar niet ver boven. De reserves zijn 

sterk geconcentreerd in Congo (45%) gevolgd door Australië (16%). Kleinere reserves liggen o.a. in 

Cuba, Nieuw Caledonië, Zambia, Rusland en Canada. Europa wordt nauwelijks genoemd. En de 

productie vindt voor meer dan 50% plaats in Congo. De stof komt daarom voor op de Europese lijst 

van voor de industrie kritische materialen. We laten deze stof hier verder buiten beschouwing.  
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In de bodem, in planten en in dieren zijn er tal van complexe interacties tussen 

nutriënten, bijvoorbeeld tussen fosfaat en ijzer, fosfaat en zink, calcium en zink, en zink 

en koper. Voor deze vaak cruciale interacties verwijzen we naar kortheidshalve Bussink 

(2012), Voortman (2012) en Van Krimpen (2013).  

 

Deficiënties van micronutriënten in de bodem komen voor op grote landbouwarealen. In 

Nederland nog weinig, dank zij decennialange bemesting (deels overbemesting) met 

dierlijke mest. Maar nu die overbemesting onder druk van het milieubeleid grotendeels 

is afgebouwd, worden vaker deficiënties in de bodem vastgeteld. Een mechanisme dat 

daarbij een rol speelt is dat als de plant minder nitraat ter beschikking heeft, ook de 

opname van zink, koper, ijzer, silicium en seleen terugloopt. Boeren zullen daardoor 

vaker kunstmest moeten gaan gebruiken die is verrijkt met micronutriënten.120  

 

 

  

                                                 
120 BLGG: tekort nutriënten in bodem neemt toe. Boerderij Vandaag 14-11-13. 
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8. Zink 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Zink is een essentieel micronutriënt voor zowel planten als dieren. Het speelt een rol bij 

zo’n 200 (!) enzymen en andere eiwitten die een functie hebben bij de stofwisseling, 

onder meer bij de synthese van eiwitten, DNA en RNA. In de plant treden bij een tekort 

verkleuring van het blad en groeistoornissen op, zoals vermindering van de bladgrootte 

en afsterven van de plantentop. Dat leidt tot productieverliezen of zelfs het afsterven 

van de plant. Bij vee zijn de gebreks-verschijnselen onder meer huidafwijkingen, 

aantasting van het immuunsysteem en groeivertraging. 

 

Toepassingen  

Van de jaarproductie van zinkmetaal à 12 miljoen ton gaat 99% naar de industrie en 

minder dan 1% circa naar de landbouw. Zink kent vele industriële toepassingen. Het 

wordt vooral gebruikt voor galvanisering, in metaalproducten voor de auto-industrie, de 

bouw en de chemie, en in legeringen zoals brons en messing. Andere toepassingen zijn 

bijvoorbeeld in autobanden, in batterijen en als kleurstof in verf.  

In de landbouw wordt zinkoxide toegevoegd aan kunstmest om eventuele tekorten in de 

bodem dan wel een slechte beschikbaarheid vanwege de samenstelling van de bodem te 

compenseren. Zinkoxide wordt ook gebruikt in samengestelde diervoeders en minerale 

pre-mixen (voedersupplementen op maat). Ook in de humane voeding wordt het 

gebruikt als voedingssupplement, zij het in kleine hoeveelheden 

 

Deficiënties 

Zinktekort in voedsel is mondiaal een groot probleem. Er bestaan wijd verspreide 

zinktekorten in enorme landbouwarealen, inclusief de arealen van de demografische 

reuzen China en India, van agrarische reus Brazilië en van Afrika (figuur 8).  

 

 

 
 
Figuur 8 Zinkdeficiëntie in de bodem wereldwijd. Bron: Alloway, 2008. 
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Vooral in grote delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika leidt zinktekort tot 

deficiëntieziekten bij mensen. Ongeveer een derde van de wereldbevolking loopt een 

risico op zinktekort. Wereldwijd sterven naar schatting jaarlijks 800.000 mensen aan de 

gevolgen van zinkgebrek, ongeveer evenveel als aan malaria.  

 

Oorzaken van zinkdeficiëntie in de bodem kunnen zijn: 

 de bodem bevat van nature (aard moedermateriaal) weinig zink; 

 specifieke bodemomstandigheden, zoals organische bodems of waterverzadigde 

bodems (kenmerkend voor de rijstteelt). 

 

De sense of urgency om iets aan zinkdeficiënties in voeding en bodem te doen neemt 

snel toe. Turkije heeft in de akkerbouw door bemesting met zink spectaculaire 

opbrengstverhogingen gerealiseerd. In Afrika zijn programma’s van start gegaan om 

zink toe te voegen aan voedsel. Het Chinese ministerie van Landbouw adviseert sinds 

2012 zink op te nemen in de nationale kunstmestadviezen. Maar liefst 400.000 

voorlichters gaan met dit advies op pad.  

 

Stel dat 50% van de Chinese graan-producerende gronden een zinktekort heeft, dan zou 

implementatie van de adviezen leiden tot inzet van zo’n 300.000 ton toegevoegde zink 

per jaar. Voor India en Brazilië bestaan soortgelijke plannen, met resp. 100.000 en 

60.000 ton zink per jaar. Vertaald naar mondiaal niveau: stel dat op de helft van het 

landbouwareaal sprake is van een zinktekort, en dat een eenmalige gift van 10 kg zink 

per hectare nodig is, dan is er een eenmalige behoefte van 25 mln. ton zink. Dat komt 

overeen met 2x de totale huidige jaarproductie van zink. Stel vervolgens dat voor 

onderhoud bij een gewasopbrengst van 5 ton per ha per jaar een jaarlijkse gift van 0,15 

kg zink per ha nodig is, dan vergt dat 750.000 ton per jaar; dat zou 6% van de huidige 

wereldproductie bedragen. Ter vergelijking: nu gaat slechts 1% naar de landbouw. 

Dergelijke suppleties kunnen de zinkprijs fors omhoog duwen. Des te belangrijker is de 

vraag hoe lang de voorraad strekt.  

 

Geografie, reserves en uitputting  

De USGS schat de mondiale voorraden van zink op 1,9 miljard ton, waarvan ongeveer 

250 miljoen ton reserve is. De jaarlijkse productie is zo’n 12 miljoen ton, en daarmee is 

de R/P verhouding dus slechts 19 jaar!121  

Maar dat is misschien minder alarmerend dan het lijkt. De zinkreserves kunnen immers 

op peil blijven door nieuwe exploraties en exploitaties. In 1994, het oudste jaar 

waarvoor de USGS cijfers geeft, was er ook al sprake van een zinkreserve van 20 jaar. 

Dat cijfer bleef sindsdien min of meer constant doordat er voortdurend nieuwe 

voorraden binnen het domein van de winbare reserves kwamen.  

De prijs van zink is nogal grillig. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een extreme 

prijspiek, maar de prijs piekte ook tijdens de 2000s commodities boom in 2007-2008 

(figuur 9). Dat wijst toch op (tijdelijke) schaarste of speculatie daarop. 

 

 

 

 

                                                 
121 In het zeer optimistische geval dat het gebruik niet zou stijgen en de complete thans bekende 

voorraden (resources) kunnen worden omgezet in reserves, is de R/P verhouding nog altijd slechts 

144 jaar.   
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Figuur 9 De prijs van zink in de periode 1900-2010 (euro/ton). 

 

 

Zink wordt gewonnen in meer dan 50 landen, dus sterk gespreid over de wereld. De 

belangrijkste landen zijn Australië en China (figuur 10). De winning is vooral in handen 

van Canadese en Australische bedrijven.  

 

 

 
Figuur 10 Verdeling mondiale zinkreserves. Bron: USGS (2013).  

 

 

De vraag naar zink groeit het sterkst in Brazilië, China en India. Tegelijkertijd worden 

er nieuwe mijnen geopend, onder andere in China, India, Mexico en Rusland. De 

verwachting voor de korte termijn is zelfs dat de productie sterker gaat groeien dan de 

consumptie, mede als gevolg van verminderde economische groei. Dat zou kunnen 

leiden tot prijsdaling.  

 

Prijsstijging zal eerder voortkomen bij zinkoxiden. Daarvan komt 95% uit secundaire 

bronnen (recycling en zogeheten scrap: preconsumer waste uit de zink-/galvaniserings-

industrie). Om die oxiden bestaat scherpe concurrentie. Noord-Amerikaanse inkopers 

van de kunstmestindustrie struinen deze markt af. Stijgt de prijs substantieel, dan kan 

dat de voedselproductie zowel kwantitatief als kwalitatief schaden, vooral in landen 

waar de boeren weinig koopkracht hebben. 

 

Importafhankelijkheid, aanbodconcentratie en geopolitiek 

De EU heeft zinkmijnen in verschillende landen, waaronder Zweden, Spanje, Portugal 

en Ierland. Europa is goed voor bijna een derde van de mondiale consumptie, maar 
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heeft slechts zo’n 3% van de mondiale reserves. De importafhankelijkheid zal dus 

toenemen. Daar staat tegenover dat de geopolitieke kwetsbaarheid minder groot is 

gezien de sterke geografische spreiding van de reserves.  

De zinkwinning en –productie worden gedomineerd door een klein aantal Westerse 

bedrijven: Glencore, Nyrstar en Xstrata, gevolgd door Vedanta-dochter Hindustan Zinc 

Ltd (waarin de Indiase staat een minderheidsaandeel heeft) en enkele Chinese 

staatsbedrijven. In 2013 heeft Glencore Xstrata opgekocht en zijn marktaandeel verder 

versterkt. Er is dus wel een zeker risico op marktmanipulatie door zowel 

staatsgerelateerde als private bedrijven. 

 

Recycling en substitutie 

Recycling van zink is bij veel toepassingen mogelijk. Van het gebruikte zink komt al ca. 

50% voort uit recycling en een stijging naar 80% wordt verwacht. De concurrentie om 

secundair zink is uiteraard een sterke impuls voor recycling. 

Bovendien zijn voor de meeste industriële toepassingen, met name galvanisering, 

substituten beschikbaar, onder andere aluminium en plastics. Dat relativeert de urgentie 

van de alarmerend korte R/P verhouding van 19 jaar enigszins.  

 

Samenvattend is zink is voor de EU een kritisch nutriënt wat betreft 

importafhankelijkheid, maar minder kritisch wat betreft geografische 

concentratie, geopolitiek en recyclings- en substitutiemogelijkheden. Hoe snel de 

reserves uitgeput raken is niet duidelijk.  
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9. Seleen 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Seleen of selenium (Se) is niet heeft verschillende functies. Het is een cofactor van 

enkele enzymen en ondersteunt het immuunsysteem. Een tekort kan, afhankelijk van de 

diersoort, leiden tot aandoeningen zoals afbraak van spieren (inclusief de hartspier), 

leverafwijkingen, huidbeschadiging, oedemen en aantasting van de groei, de 

vruchtbaarheid en de weerstand tegen infecties.  

 

Toepassingen  

Seleen wordt wereldwijd voor 90% gebruikt in de industrie en voor 10% in de 

voedselketen. Daarmee is seleen - tezamen met borium - het enige micronutriënt 

waarvan de voedselketen een significant deel uitmaakt van het totale gebruik.  

De belangrijkste industriële toepassingen liggen in de metaal- en de glasindustrie. 

Toevoeging van seleen kan een rode kleur aan het glas geven en daarmee ook 

compenseren voor eventuele kleuring door vervuiling met andere stoffen. In China 

wordt het gebruikt voor elektrolyse om mangaan te produceren. Vanwege zijn 

fotovoltaïsche eigenschappen (omzetting van licht in elektriciteit) kent seleen bovendien 

elektronische toepassingen, zoals in fotokopieermachines en zonnecellen. 

In de voedselketen wordt seleen vooral gebruikt in veevoer en als voedingssupplement, 

maar soms ook in kunstmest. In de veevoerindustrie wordt seleen pas enkele decennia 

gebruikt, eigenlijk pas sinds de opkomst van de intensieve veehouderij.  

 

Deficiëntie 

Seleendeficiëntie van bodems is pas relatief recent in beeld. Het komt wereldwijd voor, 

onder andere in China, Rusland en Nieuw Zeeland. In China zijn de seleenarme gronden 

niet toevallig ook relatief dun bevolkt.  

In Europa heeft Finland een te laag seleengehalte in de bodem. Daardoor hadden Finnen 

een laag seleengehalte in hun bloed, ongeveer het laagste ter wereld. In 1984 besloot de 

overheid seleen toe te voegen aan de kunstmest. In 1990 bleek het gehalte in de 

voedselketen zodanig gestegen te zijn dat de toevoeging beperkt kon worden tot 10 mg 

per kg kunstmest.122 Ook de inname door de veestapel bleek toegenomen. 

 

Sinds de gezondheidseffecten van seleen beter bekend zijn, neemt het gebruik in 

kunstmest, veevoer- en voedingssupplementen toe. Dat kan slechts zolang de reserves 

voldoende zijn. 

 

 

 

 

                                                 
122 http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/Case-studies/Selenium-in-Finland. Ook in Nederland is 

toevoeging van seleen aan mest overwogen, maar de NVWA heeft dat ontraden omdat er in 

Nederland geen deficiënties zouden voorkomen, hoge doseringen schadelijk kunnen zijn en geen 

stoffen aan de bodem mogen worden toegevoegd die accumuleren in de bodem. NVWA (2012) 

Advies over het toevoegen van selenium aan mest. Dat seleniumdeficiënties in Nederland weinig 

voorkomen is niet verwonderlijk gezien de grootschalige aanwending van dierlijke mest op 

landbouwgrond. 

http://www.fertilizer.org/ifa/HomePage/Case-studies/Selenium-in-Finland
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Geografie, reserves en uitputting  

Seleen wordt verkregen uit de modder die ontstaat als bijproduct van de winning en 

extractie van koper, en in mindere mate van nikkel, goud, lood en zink.123 Uit koper 

wordt het gewonnen in een verhouding van gemiddeld 1 op 650. Het aanbod hangt 

daardoor ook af van de vraag naar koper.  

 

De USGS raamt de mondiale seleenreserves op slechts 98.000 ton. De jaarlijkse 

seleenproductie is volgens de USGS ongeveer 2.000 ton. Daarmee is de R/P-verhouding 

49 jaar. Over het algemeen is de markt van seleen krap en staat zij onder voortdurende 

druk van de spanning tussen de uiteenlopende toepassingen. De laatste jaren waren de 

prijzen zeer volatiel, met eind 2011 een zeer hoge piek van boven de 154 dollar per kg 

(figuur 11). Dat wijst op schaarste, of speculatie daarop.  

 

 

 
Figuur 11 Prijs van seleen 2000-2012. Low en high geven de marges van de trendprijzen. 

Bron: Minor Metals Trade Association. 

 

 

De reserves liggen voor ca. 75% geconcentreerd in vijf landen: Chili (25%), Rusland 

(20%), Peru (13%), de VS (10%) en Canada (6%) (figuur 12).  

 

 

 
 
Figuur 12 Verdeling mondiale seleenreserves. Bron: USGS (2013).  

 

                                                 
123 Seleen kan ook uit kolen worden gewonnen, maar dat proces is op dit moment niet rendabel. 
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De toekomstige beschikbaarheid van seleen hangt af van vele, soms tegenstrijdige 

factoren. Zo zal seleen niet snel los van koper gewonnen gaan worden. Weliswaar zal 

de koperproductie naar verwachting de komende decennia toenemen - onder meer door 

de transitie naar wind- en zonne-energie - maar dat hoeft niet te betekenen dat er 

navenant meer seleen beschikbaar komt.  

 

De Chinese industrie is veruit de belangrijkste gebruiker met ongeveer 40%-50% van 

het gewonnen seleen. Toch wordt seleen daar nog niet of nauwelijks in veevoer 

toegepast. Verwacht wordt dat de vraag vanuit China voor de elektrolytische productie 

van mangaan weliswaar zal afnemen, maar dat de toepassing bij de productie van glas 

wereldwijd zal toenemen. En als dan ook de vraag vanuit de Chinese en Indiase 

veevoerindustrie gaat stijgen, zal de concurrentie om seleen tussen de industriële 

toepassingen en de toepassingen in voedselketens wereldwijd toenemen. Dat kan des te 

meer gaan knellen doordat de veevoersector geen geringe gebruiker van seleen is.  

 

In Duitsland is deze spanning al enige tijd punt van zorg. De vraag naar seleen vanuit de 

veevoerindustrie is nu nog bescheiden, en de winstmarges voor de seleen-producenten 

zijn relatief klein. Maar de wettelijke veiligheidsnormen waaraan seleen voor veevoer 

moet voldoen, zijn veel hoger dan die voor andere toepassingen. Gezien al die eisen 

betaalt de Duitse veevoerindustrie eigenlijk te weinig voor seleen. Als de vraag naar 

seleen toeneemt, zal de competitie toenemen en zullen de marges omhoog gaan.  

 

Importafhankelijkheid, aanbodconcentratie en geopolitiek 

De EU heeft volgens de USGS weinig of geen seleenreserves. Wel heeft de EU ca. 5% 

van de koperreserves, maar hoe hoog het seleengehalte daarvan is, is ons niet bekend.  

De meeste verwerkingscapaciteit voor seleen staat nu nog in Japan, Duitsland en België 

(tezamen 75%). In Europa is het Duitse bedrijf Retorte bij Nürnberg marktleider. Maar 

een verschuiving naar de landen waar winning plaatsvindt – en dat zijn vooral landen 

met grote koperreserves, zoals Chili, Peru en Rusland – ligt in de lijn der verwachting. 

Daarmee zal de importafhankelijkheid sterk gaan toenemen. En daarmee gaat de EU 

ook meer geopolitieke risico’s lopen, al zijn die - gelet op de geografische spreiding - 

minder groot dan die bij fosfaat en kalium.  

 

Recycling en substitutie 

Seleen wordt nog nauwelijks gerecycled vanwege de lage concentraties waarin het in 

producten voorkomt. Maar het bedrijf Umicore in Antwerpen is begonnen met urban 

mining: terugwinning van seleen uit stadsafval.  

Voor substitutie zijn er in de industrie diverse mogelijkheden, maar sommige 

vervangers, zoals cerium en tellurium, hebben een even lage of nog lagere R/P-

verhouding dan seleen zelf.124  

 

Samenvattend is seleen voor de EU niet zeer kritisch wat betreft geopolitieke 

risico’s, maar wel kritisch wat betreft de krappe mondiale reserves, de 

onvoorspelbare winningsmogelijkheden, de importafhankelijkheid en de beperkte 

mogelijkheden voor recycling en substitutie. In de landbouw beperkt het risico 

zich tot de veehouderij. Nederland is met zijn relatief grote veehouderij extra 

kwetsbaar. 

                                                 
124 Chardon, W.J. & O. Oenema, Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in het 

voedselsysteem, Wageningen, 2013. In dat rapport sporen de seleen-vervangende stoffen in tabel 9 

overigens niet goed met de tekst, waarin ijzer niet wordt genoemd. 
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10. Molybdeen  
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Molybdeen is essentieel voor zowel planten als dieren. Bij planten speelt het een rol 

speelt bij de overdracht van elektronen, met name in de stikstofhuishouding. Een extra 

rol speelt het bij vlinderbloemige planten en enkele andere groepen planten die - in 

symbiose met Rhizobiumbacteriën in de bodem - stikstof uit de lucht kunnen binden. 

Daartoe behoren soja, lupine, erwten en bonen. Naast ijzer is molybdeen daar een 

bouwsteen van het enzym nitrogenase, dat zorgt voor de omzetting van stikstof uit de 

lucht in ammonium.  

 

Bij dieren en mensen is molybdeen ook een essentieel sporenelement voor het 

functioneren van het zenuwstelsel en de nieren. Daarnaast speelt het een rol in de 

energieproductie op celniveau. Tekorten komen voor op zure, ijzerrijke gronden. 

Deficiëntie kan bij schapen leiden tot nierstenen en bij geiten en kippen tot 

vruchtbaarheidsproblemen en embryosterfte. Maar omdat mensen en dieren maar zeer 

weinig molybdeen nodig hebben en het element in veel voedsel zit, komen tekorten 

maar sporadisch voor. 

 

Toepassingen  

Molybdeen wordt voor 99% gebruikt in de industrie en voor minder dan 1% in de 

landbouw. Het is één van de weinige metalen die zeer goed bestand zijn tegen verhitting 

en slijtage. Daarom is het ook een belangrijke component van groene technologie. Het 

maakt staal van voertuigen lichter, steviger, veiliger en zuiniger. Ook zorgt het ervoor 

dat olie op een hogere temperatuur kan worden verwerkt, wat leidt tot minder CO2-

uitstoot.  

Molybdaat wordt wel opgenomen in kunstmestformuleringen, vooral voor de teelt van 

vlinderbloemigen. In Nederland zijn er geen bemestingsadviezen t.a.v. molybdeen. Ook 

voor de meeste veesoorten zijn geen normen opgesteld en voor zover ons bekend wordt 

het nergens toegevoegd aan veevoer. 

 

Reserves en geografie 

Molybdeenreserves worden vooral gevonden in Noord- en Zuid Amerika en in Azië. 

Het voornaamste erts is molybdeniet, met gehalten tussen 0,01% en 0,25%. Dat erts 

wordt gewonnen in twee verschillende typen mijnen: primaire mijnen en bijproduct-

mijnen. Bij de laatste gaat het doorgaans om koper/molybdeen mijnen, vooral gelegen 

in Noord- en Zuid-Amerika. De Afrikaanse kopermijnen hebben weinig molybdeen als 

bijproduct.  

 

Volgens de USGS bedragen de mondiale molybdeenreserves 10 miljoen ton. De 

wereldproductie bedraagt 260.000 ton. Ergo: de R/P-verhouding is slechts 44 jaar. 

Bovendien zijn de reserves voor 82% geconcentreerd in slechts drie landen: China 

(43%), de VS (27%) en Chili (12%).  
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Figuur 13 Verdeling mondiale molybdeenreserves. Bron: USGS (2013).  

 

 

De prijs van molybdeen is tussen ongeveer 1940 en 1970 tamelijk constant geweest 

(figuur 14), maar daarna kwamen er pieken in 1979 en in de periode 2007-2009. De 

prijsstijging in 1979 werd veroorzaakt door een sterk toegenomen behoefte aan hitte- en 

roestbestendig staal voor de olie-industrie, die zich door de revolutie in Iran gedwongen 

zag om elders versneld olie te gaan zoeken en winnen. Kort daarna daalde de prijs weer 

even snel. Dat was het gevolg van de economische crisis die begon in 1980 en van 

vervanging van molybdeen door het goedkopere vanadium. In 2007 stegen de prijzen 

weer snel doordat de vraag vanuit de Chinese staalindustrie snel toenam en China 

exportrestricties instelde op molybdeen. Al deze prijsbewegingen zijn waarschijnlijk 

versterkt door speculatie. Omdat molybdeen, net als selenium, vooral als bijproduct van 

koper wordt gewonnen, wordt de prijs ook beïnvloed door de vraag naar koper. 

 

 

 

Figuur 14 Prijsverloop van molybdeen van 1912 tot 2010 (euro/ton). 

 

 

Importafhankelijkheid, aanbodconcentratie en geopolitiek 

Niet alleen geografisch, ook in de markt is sprake van concentratie. De vijf grootste 

bedrijven, vaak actief in de koperwinning, produceren tezamen bijna 50% van het 

molybdeen. Twee daarvan zijn staatsbedrijven. Wel stijgt het aantal spelers in de 

molybdeenmarkt doordat de primaire winning sneller toeneemt dan de winning als 

bijproduct.  
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Tabel 6 Belangrijke landen en bedrijven in de molybdeensector.  

 Bron: Bastein, TNO. 

 

Belangrijkste 

landen 

Belangrijke bedrijven Type bedrijf Productie Opmerkingen 

China China Molybdenum Co., 

ook bekend als Luoyang 

Luanchuan Molybdenum 

Co. 

Staatsbedrijf Ongeveer 33.000 t 

molybdeen en 

ongeveer 30.000 t 

FeMo (2011) 

Exportquotum van 

40.862 t  in 2012 

VS Freeport-McMoran 

Copper & Gold Inc. 

(FCX) 

 Privaat     

  Thompson Creek Metals 

Company Inc. 

 Privaat     

Chili Corporación Nacional 

del Cobre de Chile 

(Codelco) 

Staatsbedrijf 23.000 t molybdeen 

in 2011 

  

  Antofagasta plc (VK)  Privaat     

UK Rio Tinto plc  Privaat Opereert ook in VS   

 

 

Opvallend is dat - anders dan bij bijvoorbeeld seleen - de productie van molybdeen 

plaatsvindt in grofweg dezelfde landen als waar de reserves zich bevinden. China is 

zowel de grootste producent als de grootste consument, al zijn de Chinese cijfers nog 

weinig transparant. China hanteert exportrestricties om haar reserves te sparen en haar 

binnenlandse afnemers te steunen. Gebruik als politiek drukmiddel is niet uitgesloten. 

Omdat groene technologie steeds meer in opkomst is, mag worden verwacht dat de 

vraag de komende jaren eerder zal stijgen dan dalen.  

De EU heeft geen molybdeenreserves en produceert ook geen molybdeen. De EU is dus 

geheel afhankelijk van de wereldmarkt. Dat verklaart waarom de EU in 2012 bij de 

WTO een klacht indiende over de Chinese exportrestricties. Daarbij voelde de EU zich 

gesterkt door een eerdere WTO-uitspraak tegen China, waarbij het onder meer ging om 

zink en gele fosfaat.  

Recycling en substitutie 

Molybdeen wordt beperkt gerecycled: zelden in zuivere vorm uit schroot, vaker in 

legeringen. In de VS is al 30% van de geconsumeerde legeringen afkomstig uit 

hergebruik.  

Ook bestaan er substitutiemogelijkheden, maar vele daarvan betreffen mineralen die op 

hun beurt snel schaars kunnen worden, met name borium, cadmium, neodymium, nikkel 

en tantaal.  

 

Samenvattend is molybdeen voor de EU geen kritische nutriënt in termen van 

recyclebaarheid, wel in termen van mondiale reserves, importafhankelijkheid, 

geografische concentratie, geopolitiek en substitutiemogelijkheden.  
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11. Borium 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Borium is een essentieel sporenelement voor planten, dieren en mensen. Bij planten 

speelt het een rol bij de celwandsterkte en de energievoorziening van het gewas. Een 

tekort aan borium vermindert bovendien de efficiëntie van de fosfaatbenutting. 

Boriumgebrek resulteert bij bieten in hartrot en bij mais in verminderde 

kolfontwikkeling. Maar ook andere gewassen zijn gevoelig voor boriumtekorten: 

bloemkool, witlof, aardappelen, tulpen, erwten, peer, appel. Over het algemeen wordt 

aangenomen dat gronden met veel organische stof voldoende borium bevatten.  

 

Pas rond 1980 werd borium erkend als essentieel sporenelement voor mens en 

pluimvee. Het speelt waarschijnlijk een rol bij het functioneren van celmembranen. 

Deficiëntie bij vee komt weinig voor. Er zijn nog geen behoeftenormen bekend en voor 

zover bekend wordt borium nog nergens aan vee- of visvoer toegevoegd.  

 

Toepassingen  

Borium wordt voor 12% gebruikt in de landbouw en voor 88% in de industrie.  

In de industrie wordt borium gebruikt bij de productie van onder andere keramiek, 

legeringen en glas. Voor een metaal is het bijzonder licht en daarom wordt het 

bijvoorbeeld toegepast in vliegtuigen. Verder heeft het verschillende scheikundige 

toepassingen en wordt het gebruikt als magneet en katalysator.  

In de landbouw wordt het in de vorm van boriumzuur (BO) en daarvan afgeleide zouten 

gebruikt als supplement van kunstmest. In de vorm van boorzuur (H3BO3) wordt ook 

gebruikt als insecticide. 

 

Deficiënties  

Borium is een relatief zeldzaam element in de aardkorst. Op elk continent komen 

boriumtekorten in landbouwbodems voor, met opbrengst- en kwaliteitsverliezen als 

gevolg. Aanvullende boriumbemesting is dan noodzakelijk. De adviesgift voor borium-

arme gronden kan oplopen tot 1,5 kg borium per hectare per jaar.  

In Nederland komt boriumgebrek vooral voor op zandgronden met een laag organische 

stofgehalte; het gebrek neemt toe door een daling van het gehalte organische stof, een 

dalend gebruik van organische meststoffen en een toenemende neerslagintensiteit. 

 

Geografie, reserves en uitputting 

De jaarlijkse productie van borium is ongeveer 4,6 miljoen ton en USGS schat de R/P-

waarde op 46 jaar. De reële prijsontwikkeling is sinds 1910 tamelijk stabiel geweest en 

zelfs na 2007 was er geen piek (figuur 15). Van schaarste lijkt dus vooralsnog geen 

sprake. 

 

De wereldwijde groei van de landbouw en de industrie zal naar verwachting gepaard 

gaan met een forse stijging van de vraag naar borium. In de landbouw vooral het 

toenemend gebruik van kunstmest in China en Zuid-Amerika van belang.  
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Figuur 15 Prijsverloop van borium van 1900 tot 2010 (euro/ton). 

 

 

Borium komt in de aardkorst niet voor in pure vorm, maar in de vorm van boraten. Dat 

zijn natuurlijk voorkomende mineralen die borium bevatten. De reserves worden 

geschat op 210 miljoen ton en komen voor in drie zones:  

 de Mojave woestijn in het zuidwesten van de VS, met US Borax als belangrijkste 

producent;  

 de zuid-centraal Aziatische bergzone die loopt van Turkije naar Kazakhstan en 

Noordoost Rusland tot in China;  

 de Zuid-Amerikaanse Andeszone. 

Meer dan 95% van de reserves is gelegen in slechts vier landen: Turkije (29%), de VS 

(19%), Rusland (19%), Chili (17%) en China (15%). Deze percentages zullen wat lager 

liggen omdat ook Bolivia en Kazakhstan reserves hebben, waarvan de omvang niet 

bekend is.  

 

 

 
Figuur 16 Verdeling mondiale boriumreserves. Bron: USGS, 2013. 

 

Turkije en de Verenigde Staten zijn de grootste producenten van borium. Zien we af van 

de cijfers van de VS (die niet bekend zijn wegens geheimhouding door twee bedrijven), 

dan vindt 54% van de mondiale productie vindt plaats in Turkije. Daarna volgen 

Argentinië, Chili, Rusland en Peru, waarvan alleen Rusland en Chili zelf grote reserves 

hebben. Ook China heeft grote reserves, maar die zijn nogal laagwaardig en daarom is 
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de productie gering. Verwacht wordt dat het land de komende jaren de import uit Chili, 

Rusland, Turkije en de VS zal opvoeren. 

 

 
Tabel 7 De belangrijkste landen en bedrijven in de boriumproductie.  

Bron: Bastein, TNO.  

 

Belangrijkste 

landen 

Belangrijke 

bedrijven 

Type bedrijf  Opmerkingen 

Turkije Eti Maden AS Staatsbedrijf  

VS Rio Tinto Borax Inc.  Privaat De Brits/Australische multinational Rio 

Tinto Minerals is grote globale speler, 

bezit ook boriummijn in Argentinië  

 Searles Valley 

Minerals, Inc. (SVM) 

Privaat  

 

 

Importafhankelijkheid, aanbodconcentratie en geopolitiek 

De EU heeft weinig of geen boriumreserves. De importafhankelijkheid neemt toe als 

gevolg van de groeiende productie van fiberglas, die voortkomt uit verhoogde isolatie-

eisen in de bouwsector. Bij glastoepassingen wordt het gebruik van borium 

gestimuleerd door hogere kwaliteitseisen. Het voor kunstmest benodigde borium komt 

binnen via de eerdergenoemde Turks-Finse joint venture.  

 

 

Kader 9  Borium en Turkije 

 

Turkije bezat volgens de USGS (2013) in 2012 29% van de mondiale boratenreserves en 

is de grootste exporteur en de productie is in handen van een staatsbedrijf De productie is 

geconcentreerd in het westen van het land en winningsactiviteiten vinden al sinds 1935 

plaats onder de vlag van staatsbedrijf Eti Mine Works G.M. Dat bedrijf produceert een 

scala aan boriumproducten, waaronder de kunstmeststoffen borax en natriumtetraboraat.   

In 1982 sloten Eti en de Finse mijnbouwgroep Outokumpu een joint venture Ab 

Etiproducts Oy om de producten op de Scandinavische markt af te zetten. Sindsdien is 

door uitbreidingen en overnames de afzetmarkt uitgebreid naar West Europa, maar ook 

naar Midden- en Oost Europa en de Kaukasus. 

Turkije is zich bewust van de geopolitieke betekenis van zijn grote boriumreserves. Was 

de exploitatie tot 1978 nog in handen van buitenlandse bedrijven, met de nationalisatie in 

dat jaar kwamen alle mijnrechten in handen van de Etibank. Het IMF probeerde in 1999 

Turkije te bewegen om de boriummijnen te privatiseren, maar dat werd geblokkeerd door 

binnenlandse weerstand van politieke partijen, vakbonden, NGO’s e.a. De Turkse 

nationalistische politicus Mustafa Gecer stelde onlangs in een column: 

“Boron reserves will exhaust upon procession. (….) We must protect our boron. Even 

when the mines would close without ever being processed, the boron mines would take 

the second place as strategic resource after nuclear minerals such as uranium in the 

future. 60 years later the boron resource in other countries will exhaust and Turkey will 

be the world authority”. 

 

 

Turkije zou een geopolitiek risico kunnen worden. Het land is de grootste exporteur en 

bezit volgens de USGS (2013) 29% van de mondiale boratenreserves. Het staatsbedrijf 

heeft ook ambities om de productie op te voeren (kader 9). Met die positie lijkt het land 
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in staat de markt te manipuleren voor economische en/of politieke doelen. Om dat spel 

lang vol te houden lijkt een aandeel van 29% in de reserves onvoldoende, maar Turkije 

zou wel marktafspraken kunnen maken met bijvoorbeeld Rusland of China. Overigens 

gaan Turkse bronnen, zoals het National Boron Research Institute, uit van bewezen plus 

waarschijnlijke reserves en komen zo op een aandeel van 72%. In dat geval zou Turkije 

op termijn een even dominante positie kunnen krijgen als Marokko nu al heeft voor 

fosfaat.  

 

Recycling en substitutie 

In de industrie is borium gemakkelijk substitueerbaar, bijvoorbeeld door natrium, 

kalium, fosfaten, cellulose of steenwol.  

Recycling van borium is echter nauwelijks mogelijk doordat het in zeer lage 

concentraties in producten zit. 

 

Samenvattend: borium is voor de EU niet kritisch in termen van 

substitutiemogelijkheden in de industrie, het is dat wel in termen van wereldwijde 

reserves, importafhankelijkheid, geografische concentratie, geopolitieke risico’s en 

recyclebaarheid. Nederland is met zijn relatief grote pluimveehouderij extra 

kwetsbaar.  
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12. Nutriëntenprijzen en hun gevolgen 
______________________________________________________________________ 

 

 

 
Nutriënten komen de voedselketen vooral binnen via kunstmest (en in mindere mate via 

veevoer). Hierboven is geïllustreerd hoe door specifieke omstandigheden de reële 

prijzen van minerale grondstoffen als seleen en fosfaat kunnen stijgen, soms vrij 

plotseling, zoals in 2008. Figuur 17 geeft aan dat de prijsontwikkeling van kunstmest 

min of meer parallel loopt met die van energie en agrarische producten. Dat is 

verklaarbaar, want hoge energieprijzen verhogen de kostprijs van kunstmest en 

agrarische producten, hoge landbouwprijzen vergroten op hun beurt de vraag naar 

kunstmest en elk van de drie prijzen is onderhevig aan beleggers en speculanten die al 

dan niet wegvluchten uit aandelen- en obligatiemarkten. De tendens in de laatste 17 jaar 

is opwaarts voor zowel kunstmest en energie als landbouwproducten. Recent zijn weer 

prijsdalingen van graan en kunstmest te zien, maar die lijken slechts tijdelijk, want de 

groei van de landbouwproductie blijft in de meeste landbouwregio’s achter bij wat 

nodig is om te voorzien in de verwachte behoefte.125   

 

 

 
 

Figuur 17 Prijsverloop van kunstmest, energie en landbouwproducten tussen 1995 en 

2011. Bron: Wereldbank. (Relatieve prijsveranderingen in constante U.S. 

dollars; 100 = jaar 2000). 

 

 

 

 

 

                                                 
125 http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0066428 
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Figuur 18 Begindata van voedselonlusten en –protesten in relatie tot de FAO 

voedselprijsindex. Tussen haakjes het aantal doden als gevolg van de onlusten. 

Bron: FAO.  

 

 

In veel gevallen zullen stijgende prijzen van landbouwproducten zich vertalen in 

stijgende voedselprijzen voor de consument en die op hun beurt kunnen leiden tot 

sociale en politieke onrust. Figuur 18 illustreert de correlatie tussen hoge voedselprijzen 

en voedselonlusten en –protesten. Hoge voedselprijzen zijn zelden de enige bron van 

onrust, maar dat ze een belangrijke trigger kunnen zijn, staat wel vast.  

 

Nu werkt gebrek aan macro- en/of micronutriënten pas met vertraging door in de 

landbouwproductie, dus de prijsstijging zal misschien eerder geleidelijk zijn dan steil. 

Toch kunnen tekorten aan nutriënten leiden tot onrust op de markt, compleet met 

paniekaankopen van kunstmest en grootschalige speculatie. In dat geval zijn heftige 

prijsbewegingen als in figuur 18, met bijbehorende sociale onrust, allerminst 

uitgesloten.  
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13. Conclusies nutriënten 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

1. De macronutriënten fosfaat en kalium worden voor meer dan 90% gebruikt in de 

landbouw (inclusief de veehouderij). Voor de hier besproken micronutriënten ligt 

dat omgekeerd: borium wordt voor 12% gebruikt in de landbouw, seleen voor 10%, 

en zink en molybdeen voor nog geen 1%.  

 

2. Bij kalium dreigt in deze eeuw nog geen gevaar van mondiale uitputting van 

reserves, voor fosfaat is dat nog niet duidelijk. Voor zink, seleen, molybdeen en 

borium zijn de mondiale reserves ten opzichte van het jaarlijks gebruik klein te 

noemen, soms toereikend voor slechts enkele decennia. Hoeveel waarde we aan 

deze getallen moeten hechten is echter niet duidelijk. Voor zink is de R/P-

verhouding slechts 19 jaar, maar dat was in 1995 ook slechts 20%. Kennelijk zijn er 

nog voldoende (gemakkelijk) winbare reserves. Een groter zorgenkind lijkt seleen, 

omdat dit mineraal niet zelfstandig wordt gewonnen, maar vrijwel alleen als 

bijproduct van de koperwinning, terwijl de behoefte aan seleen in de industrie en de 

voedselketen toeneemt. 

 

3. De EU heeft slechts een gering aandeel in de minerale reserves van genoemde 

nutriënten. Voor zink is dat 3%, voor kalium 2% en voor de andere nutriënten 

minder dan 1%. De EU is dus sterk afhankelijk van import. Van de productie van 

geconcentreerd kalium, zink en seleen heeft de EU weliswaar een substantieel deel 

in handen, maar voor seleen is die productie vrijwel geheel gebaseerd op winningen 

buiten de EU.   

 

4. In de productie van kalium, zink en molybdeen is een consolidatietendens gaande 

is, waardoor de productie in handen komt van een kleine groep grote bedrijven. 

Deze komen in een positie waarin ze de markt kunnen manipuleren met het doel de 

prijzen op te drijven. Of juist om ze tijdelijk te laten dalen. Dat zouden ze 

bijvoorbeeld kunnen doen als importafhankelijke landen – en dat zijn de meeste – 

hun afhankelijkheid proberen te verminderen door recycling, zoals Kazakhstan 

deed bij witte fosfor. In het geval van fosfaat, kalium en borium spelen staats-

gerelateerde bedrijven een belangrijke rol. Zij kunnen naast een commerciële ook 

een politieke agenda hebben, wat weer andere leveringsrisico’s meebrengt. 

 

5. Voor alle genoemde nutriënten behalve zink zijn er geopolitieke risico’s voor de 

leveringszekerheid. Ten eerste vanwege de concentratie van reserves in een beperkt 

aantal landen. Bij seleen, molybdeen en borium is de concentratie vrij sterk, voor 

kalium sterk (met meer dan 75% van de reserves in twee landen, Rusland en 

Canada) en voor fosfaat zeer sterk (met volgens de USGS 70% in Marokko, hoewel 

dat cijfer is aangevochten). Landen met zo’n groot aandeel in de reserves kunnen 

export gebruiken als politiek drukmiddel. En des te meer naarmate ze een groter 

deel van de waardeketen naar zich toe trekken. Ten tweede worden importerende 

landen meer afhankelijk van de politieke stabiliteit in het exporterende land. Bij 

fosfaat is dat duidelijk. De Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara is 

betwist. Een deel van de overige reserves ligt in minder stabiele landen, zoals 
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Tunesië en Syrië. Ten derde hebben veel grondstofrijke landen de verklaarbare 

neiging om hun reserves primair te benutten voor hun eigen bedrijven. Dat geldt 

niet alleen voor China, maar ook bijvoorbeeld voor de VS. Er zijn dus drie 

geopolitieke leveringsrisico’s voor import-afhankelijke landen en de EU.  

 

6. Van de twee demografische reuzen China en India, is China is op het gebied van 

nutriënten zowel een megagebruiker als een megaproducent. Maar voor tenminste 

twee grondstoffen is China sterk afhankelijk van import: kalium en seleen. Deze 

afhankelijkheid komt bovenop de toenemende afhankelijkheid van het land op het 

terrein van voedsel en veevoer, die zich vertaalt in een sterk groeiende import van 

soja, overname van buitenlande bedrijven (zoals de Amerikaanse vleesgigant 

Smithfield) en in investeringen in landbouwgrond (land grabbing) overzee.126 Ook 

India is een megagebruiker, maar dat land is bovendien voor alle genoemde 

nutriënten - uitgezonderd zink - aangewezen op import. India loopt dus, net als de 

EU, meer geopolitieke risico’s dan China.  

 

7. Ook de twee agrarische reuzen VS en Brazilië zijn allesbehalve autonoom qua 

nutriënten. De VS beschikt volgens USGS-cijfers over slechts 2% van de 

fosfaatreserves, 1,4% van de kaliumreserves en 4,5% van de zinkreserves. En 

Brazilië heeft slechts 0,4% van de fosfaat-, 3% van de kalium- en verwaarloosbare 

percentages van de zink-, seleen-, molybdeen- en boriumreserves. Ook deze landen 

zijn dus structureel importafhankelijk, zij het minder dan de EU. Naast India en 

China wordt het wordt dus dringen op de nutriëntenmarkt.  

 

8. Ondanks de importafhankelijkheid bestaat er in de EU nog niet veel belangstelling 

voor substitutie en recycling van nutriënten. Substitutie is vaak mogelijk in de 

industrie, maar niet in de landbouw. Omdat fosfaat en kalium voor meer dan 90% 

worden gebruikt in de landbouw, daar resteert dus weinig anders dan recycling. In 

deze context is het een positieve ontwikkeling dat inmiddels – met Nederland als 

trekker – een begin is gemaakt met recycling van fosfaat uit zuiveringsslib.  

 

 

  

                                                 
126 China is ook in de EU actief met land grabbing, namelijk in Bulgarije. China ziet dat land als een 

testland voor toegang tot de EU. Het kan dan bovendien mee profiteren van de Europese 

landbouwtoeslagen. Ook Qatar, Koeweit, Saoedi-Arabië, de VAR en Israël zijn daar actief. Bron: 

Boerderij Vandaag 15-8-12. Overigens is China niet de grootste opkoper van land. De meeste van de 

aankopen (tot dusver 33,9 miljoen ha) zijn gedaan door Westerse bedrijven en ook lokale opkopers 

spelen een steeds grotere rol. Boerderij Vandaag 2-8-2013. 
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14.  Positie en beleid van de EU en Nederland 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het beleid van de Europese Unie en Nederland 

inzake grondstoffen. Belangentegenstellingen tussen de lidstaten blijken een probleem. 

 

 

14.1 Positie en beleid Europese Unie 
 

Afhankelijkheid 

Europa kent een grote netto-import van grondstoffen, inclusief grondstoffen voor de 

landbouw. Tabel 8 geeft de huidige mate van importafhankelijkheid voor enkele (mede) 

voor de landbouw relevante grondstoffen. 
 

 

Tabel 8 De huidige importafhankelijkheid van de EU voor grondstoffen voor de EU.  

Bron: Europese Commissie (2008) The Raw Materials Initiative. Bron soja: 

Europese Commissie 2009. Prospects for agricultural markets and income 2008-

2015. 

 

Grondstof Importafhankelijkheid 

Soja 92% 

Fosfaat 98% 

Kalium onbekend 

Zink  64% 

Seleen onbekend 

Molybdeen 100% 

Borium 100% 

 

 

Op lange termijn gaat het vooral om de verdeling van de mondiale reserves. Daarvan 

heeft de EU slechts een zeer gering aandeel. De sterke importafhankelijkheid van soja is 

niet structureel, want zou de import wegvallen, dan kan de EU dat binnen een jaar of 

vijf compenseren door minder graan te exporteren en meer eiwitgewassen inclusief soja 

te verbouwen. Maar omdat minerale grondstoffen onmisbaar zijn voor een hoge 

landbouwproductie, is de veelgeroemde zelfvoorziening van de EU een fictie. Op lange 

termijn gezien lijkt de EU eerder een agrarische reus op lemen voeten.  

 

Raw Materials Initiative 

Des te vreemder is het dat het GLB nog weinig aandacht heeft voor mogelijke schaarste 

van grondstoffen voor de landbouw. DG Landbouw en de Landbouwcommissie van het 

Europarlement lopen duidelijk achter. Ze lijken zich niet bewust te zijn van de 

importafhankelijkheid van de EU of vertrouwen nog sterk op leveringszekerheid via de 

vrije markt.  

Waar het gaat om grondstoffen voor de industrie is het vertrouwen van de EU wel 

tanende. In 2008 publiceerde de EU een Raw Materials Initiative, met drie pijlers: 

1) zorgen voor toegang tot grondstoffen van internationale markten op dezelfde  
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voorwaarden als concurrerende bedrijven. Daarbij past een ‘grondstoffendiplomatie’ 

waarin gebruik wordt gemaakt van strategische partnerschappen en beleidsdialogen, 

met expliciete aandacht voor de belangen van ontwikkelingslanden; 

(2) een gunstige kader in de EU vaststellen om duurzame voorziening met  

grondstoffen uit Europese bronnen te stimuleren;  

(3) een efficiënt gebruik van hulpbronnen bevorderen en recycling aanmoedigen om  

het verbruik van primaire grondstoffen in de EU en de relatieve afhankelijkheid van de 

invoer te verminderen.  

Concreet voornemen was het monitoren van een lijst van als “kritisch” aangemerkte 

grondstoffen (elke 3 jaar). Wat ontbrak was harmonisatie van de buitenlandse 

grondstoffenpolitiek van de verschillende lidstaten. 

 

Kritische grondstoffen 

In 2010 publiceerde de Europese Commissie het rapport Critical raw materials for the 

EU waarin de grondstoffen worden onderscheiden in kritische en minder/niet kritische 

grondstoffen. Voor dat onderscheid worden twee criteria gehanteerd:  

a) economisch belang; 

b) aanbodrisico (supply risk) in de komende 10 jaar als gevolg van politieke 

instabiliteit, concentratie van de productie, exportrestricties door grondstofleverende 

landen, substitutie- en recyclingmogelijkheden en/of milieubeleid.127 

Zwak punt is dat werd gekeken naar de concentratie van de productie, niet die van de 

reserves. De tijdshorizon van het stuk was dan ook slechts 10 jaar. Mede daardoor 

bleven er van de 41 onderzochte grondstoffen er zo slechts 14 over als “kritisch”. 

Daarvan zijn er slechts twee (magnesium en kobalt) ook voor de voedselketen relevant, 

maar dat is toeval, want de voedselketen bleef in deze studie buiten beschouwing. 

Magnesium werd als kritisch beschouwd vanwege de concentratie in China; en kobalt 

wegens de concentratie in de Democratische Republiek Congo.  

  

Bij de update van het Raw Materials Initiative in 2011 werden de genoemde 

uitgangspunten nog eens bevestigd. Concrete tussenresultaten bestonden voornamelijk 

uit: (a) uitdragen van good governance, (b) klachtenprocedures bij de WTO en andere 

instellingen tegen protectionistische maatregelen van vooral China, (c) veel overleg met 

Afrikaanse landen over Europese hulp voor ‘duurzame mijnbouw’. Daarbij werd het 

begrip duurzaam gebruikt in twee betekenissen: langdurige toegang en verantwoorde 

winning en verwerking. Een combi van koopman en dominee dus. 

 

Nieuwe voornemens hadden betrekking op het meer gezamenlijk monitoren van eigen 

mijnbouwactiviteiten binnen de EU en een impuls aan het innovatieve hergebruik van 

grondstoffen. Als kers op de taart lanceerde de Europese Commissie in 2012 een 

voorstel voor een intern Europees Innovatiepartnerschap inzake Grondstoffen. 

 

Controversiëler was het voornemen om handelsposities die beleggers en handelaren 

innemen op de grondstoffenmarkten verplicht openbaar te maken en te maximeren. Het 

doel daarvan was om speculatie en prijsmanipulatie m.b.t. grondstoffen tegen te gaan. 

Dit als antwoord op de voedselcrisis van 2007-08 en de financiële crisis (die onder meer 

is ontstaan door grondstoffenderivaten) en Amerikaanse wetgeving (de Dodd-Frank 

wet). 

 

                                                 
127 De mondiale bekende reserve t.o.v. de jaarlijkse productie (R/P) zit daar als criterium dus niet bij. 
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Wat betreft winning van grondstoffen in derde landen is relevant dat de EU een nieuwe 

Transparency & Accounting Directive voorbereidt. Daarmee krijgen Europese 

mijnbouwbedrijven dezelfde rapportageverplichtingen als die bedrijven in de VS al 

hebben krachtens de Dodd-Frank wet. Mijnbouwgigant Canada bereidt vergelijkbare 

wetgeving voor.  

 

De Zimbabwaanse econome Dambisa Moyo betoogde in haar boek Winner take all – 

China’s race for resources and what it means for the world (2012) dat de EU zich in 

Afrika de grondstoffen van het brood laat eten. Inmiddels is de EU begonnen met 

bilaterale afspraken over winning van grondstoffen, onder meer met Groenland. In 

Afrika lijkt het de strategie van de EU om met duurzame winning de Chinezen de pas af 

te snijden. Maar het is zeer de vraag of die strategie kan wedijveren met de enorme 

materiële tegenprestaties die China soms biedt. 

 

Opvallend bij dit alles was de korte tijdshorizon van de EU en dat het nog steeds niet of 

nauwelijks ging over voedsel-gerelateerde grondstoffen. Van een integrale, lange-

termijnvisie was dus nog geen sprake. Maar een inhaalslag lijkt begonnen. 

 

Nutriënten 

In 2011 publiceert de Commissie een Roadmap to a Resource Efficient Europe en roept 

zij een publiek-privaat Resource Efficiency Platform in het leven.128 De Roadmap noemt 

één agrarische grondstof (fosfaat), maar rept niet over geopolitiek. In oktober 2013 trekt 

de Commissie € 40 miljoen uit voor 14 onderzoeksprojecten aan resource efficiency. 

Drie daarvan gaan over de voedselketen.129 In 2012 brengt het Joint Research Centre 

van de Europese Commissie een rapport uit over mogelijke toekomstige schaarste van 

drie macronutriënten: stikstof, fosfaat en kalium.  

 

In oktober 2013 publiceert DG Milieu een rapport van de University of the West of 

England, Bristol, getiteld Science for Environment Policy In-depth Report: Sustainable 

Phosphorus Use. Dat geeft een indrukwekkend en helder overzicht van de 

fosfaatproblematiek, inclusief drivers, milieudruk, geografische concentratie, 

geopolitiek, sociale risico’s, technische mogelijkheden en beleidsopties. Wat de 

Commissie hiervan gaat overnemen is nog niet duidelijk. Wel heeft DG Ondernemingen 

en Industrie al aangekondigd fosfaat te gaan toevoegen aan de lijst van kritische 

materialen. 

 

Relevant in de private sfeer is het rapport van McKinsey Towards the Circular 

Economy uit 2012. Daarin wordt berekend dat Europa door omschakeling naar een 

circulaire economie niet minder dan 340 à 630 miljard dollar per jaar aan besparingen 

op materiaal kan realiseren. Ook dit rapport besteedt weliswaar aandacht aan slechts één 

agrarische grondstof, namelijk fosfaat, maar het doet dat wel uitvoerig en met inbegrip 

van geopolitieke risico’s. 

 

 

 

 

                                                 
128 Daarin hebben o.a. de Nederlanders Gerben-Jan Gerbrandy (EP), Paul Polman (Unilever) en Peter 

Bakker (World Business Council for Sustainable Development) zitting. 
129 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-944_en.htm 
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Belangentegenstellingen tussen lidstaten 

Wat bij de totstandkoming van een EU grondstoffenbeleid complicerend werkt, zijn de 

belangenstegenstellingen tussen lidstaten. Meer specifiek: 

 lidstaten die eigenstandige handelsrelaties onderhouden met grondstof-leverende 

landen versus lidstaten die dat niet doen. Dat bleek in 2013 weer in een geschil met 

China over dumping van zonnepanelen, waarbij China lidstaten tegen elkaar 

uitspeelde (kader 10); 

 de agro-industrie (kunstmest, veevoer) versus de overige industrie. De concurrentie 

tussen beide wordt al voelbaar bij seleen; 

 industrieën die gebruik maken van primaire versus industrieën die gebruik maken 

van secundaire grondstoffen. Dat speelde nog recent toen Duitsland een blokkerende 

minderheid organiseerde tegen het voornemen van de Europese Commissie 

maatregelen te nemen tegen vermeende dumping van witte fosfaat door een 

Kazakhstaans bedrijf. Dat droeg bij aan het faillissement van het Nederlandse 

Thermphos, dat witte fosfor won uit zuiveringsslib (kader 7); 

 handel versus binnenlandse industrie. De handel is gericht op lucratieve deals, ook als 

die ten koste gaan van de binnenlandse industrie. In veel Europese landen hebben 

ministeries van Buitenlandse Zaken vaak meer oog voor het strategische belang van 

industrieën en staan zij daarbij vaak tegenover ministeries van EZ.  

 

Kader 10  Chinese power play naar de EU rond zonepanelen 

 

China exporteert grote aantallen zonnepanelen naar de EU. Volgens de Europese industrie 

van zonepanelen was hier sprake van dumping. De Europese Commissie was het daar mee 

eens en bereidde een importheffing voor. Daarop dreigde China met sancties tegen o.a. 

Duitsland en Frankrijk.  

Volgens Simon Evenett, Zwitsers hoogleraar internationale handel, zijn het bij zulke 

spanningen vaak Denemarken, Zweden, Duitsland en Finland die eieren voor hun geld 

kiezen, terwijl Portugal, Frankrijk, Griekenland en Spanje vaak de poot stijf houden. In dit 

geval zwichtte ook Nederland.  

Ter vergelijking: eerder dumpte China zonnepanelen in de VS. De Amerikanen stelden 

daarop een heffing tot 250% in. Het was meteen stil.  

De EU besloot de heffing in te trekken in ruil voor de Chinese toezegging dat Chinese 

leveranciers van zonnepanelen minimumprijzen gaan hanteren. Die prijzen liggen volgens 

het Financieele Dagblad overigens nauwelijks boven de eerdere prijzen en verwacht wordt 

dat het Chinese marktaandeel niet verder zal zakken dan van 80 naar 70%.  

 

Het is voor de EU dus van groot belang om naar machtige handelspartners één lijn te 

trekken. Dat geldt evenzeer voor grondstoffen. 

 

Bron: C. de Gruyter, De tektonische platen van de wereldhandel laten los. NRC Handelsblad 7-6-

2013. 

 

In Nederland worden het nationale en het Europese belang nog vaak automatisch in 

elkaars verlengde gezien. Dat is naïef. Op het terrein van grondstoffen lijkt het in de EU 

momenteel “ieder voor zich”. Duitsland, Frankrijk, het VK en Nederland hebben elk al 

een eigen grondstoffenbeleid. Duitsland en Frankrijk, waar industriepolitiek veel 

belangrijker is dan in Nederland, vertalen de behoefte aan leveringszekerheid van 

grondstoffen steeds meer in bilaterale in plaats van Europese afspraken.130  

                                                 
130  Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi) (2010). The German Government’s raw 

materials strategy. Safeguarding a sustainable supply of non-energy mineral resources for Germany. 
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Kader 11  Deutscher Sonderweg (1): grondstoffen 

 

For a country like Germany, whose economy relies heavily on exports, the relationship 

with China is obviously of paramount importance. 

The problem is that Germany seems to be willing to protect this relationship with or 

without the backing of Brussels - and sometimes even against the interests of its 

European partners. It is actually becoming normal for the country to take unilateral 

action to pursue its objectives when it deems it necessary. The last German-Chinese 

cabinet meeting in June brought about a number of bilateral trade deals which will 

improve Berlin's privileged relationship with Beijing, but are not necessarily in line with 

the overall EU trade policy towards China.  

 

The EU is trying to address the issue with a comprehensive approach aimed at making 

the European position stronger at the negotiating table. "If we agree on a common list of 

priority rare earths, we can better manage to meet the interests of all European 

countries," explains a European Commission official who works in the sector. Despite 

this official line, Germany has often played this delicate game alone and not only when it 

comes to China. When Beijing reduced the export of rare earths in 2010, Germany turned 

to other countries. To date, Berlin has sealed bilateral agreements with Mongolia and 

Kazakhstan enabling privileged access to their precious resources. "These deals are 

certainly not in line with the EU approach," says the official. Instead of having 

comprehensive European deals, Germany negotiated alone. 

 

Bron: Francesco Guarascio, Italiaans journalist bij PublicServiceEurope, 29 aug. 2012. 

http://www.publicserviceeurope.com/article/2379/germanys-growing-unilateralism-is-bad-news-

for-europe#ixzz29HjDpc2w 

 

Frankrijk onderhandelt daartoe onder meer met de Centraal Afrikaanse Republiek. 

Duitsland stelt zich assertief op. De Rohstoffallianz is een alliantie van industrieën die 

samenwerken om de levering van grondstoffen op lange termijn zeker te stellen, onder 

meer door deel te nemen in de exploratie van grondstoffen in het buitenland.131 De 

alliantie onderhandelt met China, Kazakhstan en Mongolië over grondstoffen-afspraken 

(kader 11). Het recente regeerakkoord van CDU/CSU en SPD kondigt steun aan voor 

dergelijke pogingen, zij het met de kanttekening dat deze niet in de plaats komen van, 

maar een aanvulling zijn op het beleid van de EU en de WTO.  

 

Dat de Duitse industrie streeft naar leveringszekerheid is logisch, maar de beoogde 

lange-termijn contracten kunnen juist leveringsonzekerheid met zich brengen voor 

bedrijven in andere lidstaten. En als dan ook anti-dumpingsmaatregelen worden 

geblokkeerd, kan dat recycling frustreren, zoals in het geval van Thermphos. Deze 

ontwikkeling kan de vraag oproepen: is Duitsland op het terrein van grondstoffen niet 

enigszins bezig het motto Kein deutscher Sonderweg van Konrad Adenauer te verlaten 

en begonnen met een Alleingang? Strikt genomen is van een Alleingang geen sprake, 

                                                                                                                                               
Berlin. We moeten bij dit alles natuurlijk niet vergeten dat Nederland zelf al jaren een tamelijk 

nationalistisch beleid voert rond aardgas, o.a. door deals met het Russische Gazprom.    
131 Doel van de alliantie is “De veiligstelling van de voorziening van kritische grondstoffen voor de 

deelnemende bedrijven (..) met name door de ontwikkeling van en deelname in exploratieprojecten en 

andere maatregelen die de preferente toegang van de bedrijven tot kritische grondstoffen bevorderen.” De 

term “preferente” klinkt weinig geruststellend voor andere bedrijven. 

http://de.wikipedia.org/wiki/RA_Rohstoffallianz 

http://www.publicserviceeurope.com/article/2379/germanys-growing-unilateralism-is-bad-news-for-europe#ixzz29HjDpc2w
http://www.publicserviceeurope.com/article/2379/germanys-growing-unilateralism-is-bad-news-for-europe#ixzz29HjDpc2w
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want Duitsland zoekt altijd tenminste één bondgenoot132 en voor een blokkerende 

minderheid heeft het meerdere bondgenoten nodig. Maar voor zo’n groot en sterk land 

zijn die meestal wel te vinden (zie ook kader 12). 133  En tegen de gebundelde 

onderhandelingskracht van de Duitse industrie staan andere industrieën zwak. Dus als 

dit de Duitse lijn wordt bij grondstoffen, loopt de EU een risico op dit terrein te 

desintegreren. En dat zou op lange termijn zelfs ten koste kunnen gaan van de 

voedselzekerheid - een oermotief van de EU. 
 

 

Kader 12  Deutscher Sonderweg (2): auto’s en energie 

 

Ook de Duitse Sonderweg inzake de auto-industrie heeft nadelen voor andere lidstaten. 

Evenals bij het fosfaatdispuut wist Duitsland in oktober 2013 een blokkerende 

minderheid te organiseren tegen het voornemen van de EU om de CO2 emissienormen 

van auto’s aan te scherpen. Die normen zijn moeilijker te halen bij de luxe auto’s van 

Mercedes en BMW. Het vreemde was dat deze Duitse opstelling niet gunstig was voor 

het nationaal inkomen. Althans, een onderzoek had uitgewezen dat Duitsland bij de 

voorgestelde normen 9 miljard euro per jaar zou besparen op olie-import. Kort na de 

blokkade werd echter bekend dat BMW een groot bedrag in de kas van de CDU had 

gestort (en veel minder grote bedragen in de kassen van CSU, SPD en FDP). BMW en 

CDU ontkenden elk verband tussen gift en beleid. Volgens Der Spiegel had Duitsland het 

VK gepaaid met concessies bij de hervorming van het Europese bankentoezicht.  

 

Ook op energiegebied, met name elektriciteit, voert Duitsland een eigenzinnig beleid, 

maar dat is minder schadelijk voor andere lidstaten. De Energiewende. is er op gericht de 

emissies van CO2 te verlagen, duurzame energie te bevorderen en het energiegebruik te 

halveren zonder de economie te schaden. Ook wordt kernenergie afgebouwd.  

Belangrijk beleidsinstrument is een energieheffing op huishoudens die wordt gebruikt om 

opwekkers van energie, inclusief burgers, een vergoeding te geven voor levering van 

duurzame energie aan het net.  

Anders dan het grondstoffenbeleid leidt dit energiebeleid er niet toe dat andere lidstaten 

minder toegang hebben tot resources, i.c. kolen, olie en gas. Integendeel, deze resources 

worden voor hen juist goedkoper. En op dagen met veel zon en/of wind in Duitsland 

kunnen ook stroomgebruikers in buurlanden mee profiteren van de goedkope duurzame 

energie. Wel drukt het systeem de winst van energiebedrijven die draaien op fossiele 

energie, maar dat is in zekere zin ook de bedoeling. Ook Nederlandse energiebedrijven 

hebben daar last van. Daar staat tegenover dat alle lidstaten mee kunnen profiteren van 

Duitse technologische innovaties en de transitie naar een ander energiesysteem. Per saldo 

lijkt de Energiewende voor buurlanden eerder gunstig dan ongunstig. 

 

Bron auto-industrie: NRC Handelsblad 15-10-13 en 17-10-2013. 

Bron energie: http://www.carbonbrief.org/blog/2013/07/the-energiewende-an-introductory-look-

at-germany%E2%80%99s-energy-transformation 

 
                                                 
132 Marnix Krop, voormalig Nederlands ambassadeur in Berlijn meldde dat toen de relatie met het door 

de Europese crisis verzwakte Frankrijk minder werd, Duitsland een nieuwe partner nodig had. 

Duitsland vond dat men niet alleen mocht komen te staan. “Geen alleingang. Dat is een gouden regel 

in de Duitse politiek. Het strenge Nederland ging die rol spelen.” NRC Handelsblad 20-9-2013. 

Nederland zou die positie kunnen gebruiken om de Sonderweg inzake grondstoffen in Berlijn aan de 

orde te stellen.  
133 NRC-journaliste Caroline de Gruyter meldt dat het steeds vaker voorkomt dat als een lidstaat iets wil 

bereiken in Europese gremia, men niet gaat lobbyen in Brussel maar in Berlijn. NRC Handelsblad 15-

9-2013 
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14.2 Positie en beleid Nederland 

 

 “Nederland heeft geen grondstoffenstrategie”, concludeerden onderzoekers van HCSS, 

TNO en CE in 2011. En het Planbureau voor de Leefomgeving stelde: 

 

“A geopolitical situation in which national interests in resource policies would 

become dominant would be the least desirable outcome for the EU and the 

Netherlands, as their ability to act in such a situation might be limited, compared to 

other main geopolitical players.” 
 

Anders gezegd: Nederland en de EU zijn relatief kwetsbaar.  

 

Nederlandse is des te kwetsbaarder aangezien ons land een belangrijke doorvoerhaven 

is van ruwe grondstoffen en de ambitie heeft om die rol nog te versterken, getuige de 

plannen voor een zogenoemde Grondstoffenrotonde. In het algemeen lag en ligt de 

focus van Nederlandse overheden en bedrijven op de kortere termijn, dat wil zeggen 5-

10 jaar. En op aanhoudende pleidooien voor vrijhandel, marktwerking en 

multilateralisme. 

 

Recent heeft de Nederlandse overheid – onder invloed van internationale 

ontwikkelingen en druk vanuit het bedrijfsleven – meer belangstelling voor het 

grondstoffenvraagstuk gekregen. Het traditionele, welhaast blinde vertrouwen op 

vrijhandel en global governance lijkt daarbij langzaam af te brokkelen. Hier onder een 

historisch overzicht. 

 

In 2008 stelt het kabinet Balkenende-IV, naar aanleiding van de mondiale voedselcrisis 

en vragen uit de Eerste Kamer, een interdepartementale werkgroep Schaarste en 

Transitie in om “de ontwikkeling van schaarste aan voedsel, water, energie en 

mineralen in de context van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en veranderende 

politieke verhoudingen te verkennen.” Die werkgroep concludeert in 2009 onder meer: 

 
 “…er zijn steeds meer tekenen die duiden op toenemend protectionisme en 

‘grondstoffennationalisme’ van grote en groeiende economieën in de wereld. Onder een 

dergelijk gesternte is het sluiten van mondiale overeenkomsten niet eenvoudig. Daarom is 

het verstandig om ook na te denken over alternatieve strategieën, het vormen van allianties 

gericht op het verbinden van eigen belangen van staten onderling en met niet-statelijke 

actoren die uiteindelijk uitkomen op hetzelfde eindbeeld. [….]  

De geopolitieke ontwikkelingen rond grondstoffen in de wereld zoals hiervoor beschreven, 

versterken de druk op de Europese Unie om tot een effectiever gemeenschappelijk 

buitenlands beleid te komen. Anders dreigt Europa al gauw buiten spel te staan en bepalen 

China en de Verenigde Staten in hoge mate hoe de schaarse grondstoffen in de wereld 

worden verdeeld.” 

 

Dit rapport vormt de basis van een Grondstoffennotitie (2011) waarin het accent nog 

ligt op de belangen van de industrie en op de korte termijn. Ook wordt een Speciaal 

Vertegenwoordiger Natuurlijke Hulpbronnen benoemd, en wel in de persoon van Jaime 

de Bourbon de Parme. 
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In 2010 schenkt het Ministerie van Veiligheid en Justitie in zijn jaarlijkse Nationale 

Risicobeoordeling aandacht aan de mogelijke gevolgen voor Nederland van het 

wegvallen van de soja-import. 

 

In september 2011 waarschuwt de Rabobank voor ernstige onzekerheden als gevolg van 

aanbodrisico’s van agrarische grondstoffen. Op verzoek van de Tweede Kamer schrijft 

het kabinet een reactie (Kabinetsbrief 18 januari 2012). Daarin staat onder meer: 

 
 “In perioden van relatieve schaarste kan er druk op de agrarische grondstoffenmarkten 

ontstaan waarbij overheden hun eigen grondstoffenzekerheid centraal zullen stellen. 

Dergelijk gedrag kan negatief zijn voor de ontwikkeling van economieën in 

ontwikkelingslanden. Voorts kan dit ook een risico vormen voor de Nederlandse economie 

als de aanvoer van voor Nederland belangrijke grondstoffen wordt belemmerd. […] 

Nederland zet zich in om door duurzame ontwikkeling, wederzijds economisch 

aantrekkelijke projecten en strategische partnerschappen met producerende landen de 

grondstoffenzekerheid voor Nederland te verbeteren.” 

 

Opvallend is dat hier niets wordt gezegd over mogelijkheden om de 

importafhankelijkheid te reduceren door recycling en substitutie. 

 

In maart 2012 bespiegelt staatssecretaris Bleker van Landbouw en Buitenlandse Handel 

in de Tweede Kamer: 

 
“Is onze voedselproductie niet al te afhankelijk van de import van eiwitten uit andere delen van 

de wereld? Wij zullen zeker moeten bezien of wij op dat punt zelfvoorzienend kunnen worden”. 

 

In augustus 2012 houdt minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken tijdens een 

conferentie zijn gehoor voor dat: 

 
 “Countries with a monopoly on raw materials, like Russia and China, use this power for 

political ends. […..] The battle for raw materials is not some distant future scenario. It's 

already happening now.” 

 

Hierbij wijst de minister weer vooral naar industriële mineralen en niet naar landbouw- 

en voedsel-gerelateerde mineralen.  

 

In het regeerakkoord Bruggen Slaan van 2012 staan enkele passages ver grondstoffen: 

 
“Het kabinet streeft naar een circulaire economie en wil de (Europese) markt voor 

duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren.” (…) 

“We kiezen voor een realistische, ambitieuze groene groeistrategie, waarin ruimte en 

zekerheid verankerd worden. (…) Die ontwikkeling is noodzakelijk vanuit het perspectief 

van klimaatverandering en eindige grondstoffen en is tevens een uitdaging voor 

innovatieve ondernemingen. Een groot aantal veelbelovende ‘biobased’ initiatieven is de 

laatste jaren al tot stand gekomen. Deze ‘biobased economy’ kan een van de pijlers vormen 

voor groene groei. We willen – met een breed draagvlak in parlement en samenleving – 

een stabiel en ambitieus beleid voor de lange termijn neerzetten. In internationaal verband 

zal getracht worden daar zoveel mogelijk landen bij te betrekken, ook om zo de kansen 

voor het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten.” 

 

Dat klinkt veelbelovend, maar het woord “geopolitiek” komt in het stuk niet voor. 
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Dat is evenmin het geval in een brief d.d. 20 juni 2013 van staatssecretaris Mansveld 

aan de Tweede Kamer. Daarin noemt zij operationele doelstellingen voor het 

programma Van Afval naar Grondstof, dat Nederland verder moet helpen op de weg 

naar een circulaire economie. Daarbij noemt zij groene groei als motief en 

voorzieningszekerheid als bijkomend voordeel, zonder expliciet te verwijzen naar 

geopolitieke risico’s.  

 

Ook minister Kamp van Economische Zaken d.d. 20 september 2013 noemt geopolitiek 

niet in zijn antwoorden op vragen van kamerlid Van Veldhoven over 

grondstoffenzekerheid.134 Wel deelt hij mee dat de overheid: 
“…een onderzoek in gang heeft gezet om te achterhalen waar in de Nederlandse economie 

kritische metalen en mineralen worden gebruikt, wat de kwetsbaarheden zijn en welke 

handelingsperspectieven deze kwetsbaarheden kunnen verminderen.” 

 

 

Kader 13  Grondstoffendiplomatie 

 

De afgelopen jaren sloot Duitsland bilaterale partnerschappen af met grondstofrijke 

landen als Kazachstan en Mongolië. Hierbij werden expertise aangeboden en meer in het 

algemeen de banden aangehaald, in de hoop op orders voor Duitse bedrijven. Frankrijk 

deed hetzelfde met onder andere de Centraal-Afrikaanse Republiek. Handelsakkoorden 

zijn niet gesloten, want die behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de EU. 

Met Duitsland wordt door Nederland momenteel een strategisch partnerschap ontwikkeld. 

Nederland biedt Duitsland daarbij bijvoorbeeld een plek aan tafel om over de invulling 

van het concept van de grondstoffenrotonde mee te praten (de haven van Rotterdam 

speelt een belangrijke rol) en Duitsland biedt Nederlandse bedrijven aan om te 

participeren in de Rohstoff Allianz, het gezamenlijk inkoopinitiatief van een aantal grote 

Duitse bedrijven. Ook wordt bezien of gezamenlijk multilateraal kan worden 

geïntervenieerd. 

 

De vraag is of Nederland zich ook op de weg van bilaterale partnerschappen met 

grondstofrijke landen zou moeten begeven. Voorts dient beantwoord te worden met 

welke gelijkgezinde consumerende landen (naast Duitsland) op het terrein van 

grondstoffendiplomatie een partnerschap voor Nederland belangrijk zou kunnen zijn. Hoe 

zou zo’n partnerschap er dan uit kunnen zien? Zou Nederland zich beter kunnen 

aansluiten bij reeds bestaande partnerschappen? Of moet Nederland zich inzetten voor 

een gezamenlijke Europese aanpak? 

Kijken we naar de nieuwe grote spelers op de grondstoffenmarkt – en dat zijn dan vooral 

BRICS-landen – dan valt op dat zij in de afgelopen jaren veel van hun aandacht op Afrika 

zijn gaan richten. In verband hiermee kan de vraag voor Nederland en Europa worden 

gesteld, of die met betrekking tot grondstoffen hun aandacht ook voldoende op Afrika 

laten vallen, of dat in de komende jaren de activiteiten gericht op Afrikaanse landen 

zouden moeten worden opgevoerd? 

 

Bron: Adviesraad Internationale Vraagstukken (2012) Werkprogramma 2013.  

 

Hij noemt daarbij zowel de biotische als de abiotische grondstoffen. Nog niet duidelijk 

is of daarbij ook geopolitieke kwetsbaarheden aan de orde zullen komen.  

Intussen verkent Nederland de mogelijkheden voor een strategisch partnership met 

Duitsland. De Adviesraad Internationale Vraagstukken wijst in haar jongste 

                                                 
134 Kamerbrief 20 september 2013. 
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werkprogramma echter op de belangentegenstellingen tussen beide landen en de 

dilemma’s die daar uit voortvloeien voor onze diplomatie (kader 13).  

In 2011 pleit het Kamerlid Veldhoven voor Nederland als een grondstoffenrotonde waar 

afvalstromen op “rijden” en na verwerking verlaten als ze hun weg vinden in producten. 

Rotterdam zou daarbij een spilfunctie kunnen vervullen.135 Dat idee lijkt goed bruikbaar 

voor hoogwaardige industriële grondstoffen zoals zilver en goud en wellicht enkele 

micronutriënten, maar minder voor de macronutriënten fosfaat en kalium. Die zijn 

minder duur en kunnen beter lokaal en regionaal worden gerecycled (wat in de 

landbouw deels al gangbare praktijk). Voor die stoffen lijken regionale rotondes binnen 

Europa beter geëigend. Voor zuiveringsslib en mestoverschotten ligt de prijsverhouding 

nog minder gunstig en moet eerder aan nationale/lokale rotondes gedacht worden. 

Mondiale transporten passen niet goed in een kringloop. Het lijkt daarom ook in meer 

algemene zin beter te streven naar meerdere, gespecialiseerde rotondes in Europees of 

nationaal verband. 

 

In dat verband verdient ook het TNO-rapport Kansen voor een circulaire economie in 

Nederland (2013) vermelding. Daarin wordt berekend dat omschakeling naar een 

circulaire economie ons land per jaar 7,3 miljard euro aan besparingen en baten kan 

opleveren. Reststoffen uit de voedselketen zouden goed zijn voor 1 miljard per jaar. 

Geopolitieke risico’s worden in het rapport niet genoemd. 

 

 

14.3 Strategieën 
 

Zowel voor de EU als voor Nederland is het tijd om de zorgen over de landbouw en 

voedselvoorziening op lange termijn serieus te nemen. Eerder citeerden we Robert 

Kaplan: “We moeten het doen met onze plaats op de wereldkaart”. En die plaats levert 

voor de EU en voor Nederland weinig zekerheid waar het gaat om reserves van 

minerale grondstoffen voor de voedselketen. Bovendien trekt de landbouw in de 

concurrentie om grondstoffen al gauw aan het kortste eind. Ook de wereldmarkt biedt 

weinig zekerheid omdat ze wordt verstoord door kartelvorming en geopolitiek.  

 

De rol van (semi)staatskapitalisme neemt toe. De Britse expert David Humphreys 

waarschuwt daar nadrukkelijk voor in zijn boek Transatlantic mining corporations in 

the age of resource nationalism (2012): 

 
 “… the tide of state capitalism and the tendencies that have been described here appear 

set for the long term. This has implications for the supply of minerals to the transatlantic 

community. The alternative to acknowledging the issues and engaging in them 

constructively may simply be to walk blindly into a situation such as that which confronted, 

and decimated, the Western oil industry 40 years ago.”  

 

Veel ontwikkelingen wijzen er op dat er niet direct fysieke schaarste dreigt maar eerder 

een vorm van geregisseerde schaarste door een steeds kleiner en daarmee machtiger 

aantal private- en staatsbedrijven.  

 

                                                 
135 Overigens zijn het Belgische bedrijf Umicore en de haven van Antwerpen al actief met recycling van 

goud en andere hoogwaardige mineralen uit afgedankte elektronica. 
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Ten eerste kunnen landen die veel meer reserves hebben dan ze zelf kunnen gebruiken, 

zoals Marokko in het geval van fosfaat, proberen kartels te vormen om hoge prijzen te 

bedingen. Grote private bedrijven werken daar soms van harte aan mee.  

 

Ten tweede zijn de kosten van grondstoffenwinning (exploratie, milieukosten, 

ruimtebeslag, etc.) hoog en resultaat laat vaak lang op zich wachten. Exploratie of het in 

exploitatie nemen van bekende reserves wordt pas interessant bij hoge 

grondstoffenprijzen. Daardoor kunnen dominante exporterende partijen door markt- en 

prijsmanipulatie de wereldwijde drive tot exploratie frustreren. We zien dat recent 

bijvoorbeeld bij de prijsdaling die Uralkali heeft ontketend op de kalimarkt. Deze 

partijen kunnen ook substitutie en recycling van grondstoffen actief ontmoedigen of 

frustreren. Het Marokkaanse OCP bijvoorbeeld heeft voldoende marktmacht om - als 

het zijn afzet bedreigt ziet door succesvolle recycling - een prijzenoorlog te ontketenen 

die wereldwijd funest zou uitpakken voor zowel fosfaatwinnings- als recycling-

programma’s, waaronder het Nederlandse Ketenakkoord Fosfaatkringloop.136 Alles wat 

OCP hoeft te doen is een zekere overcapaciteit opbouwen en de productie tijdelijk 

opvoeren. Is de recycling eenmaal gefrustreerd, dan kan OCP zijn productie weer 

verlagen en daarmee de prijzen opvoeren. Marokko is in de fosfaatmarkt machtiger dan 

Saoedi-Arabië is in de oliemarkt. 

 

Ten derde zijn er landen die veel grondstoffen bezitten maar ze ook veel gebruiken, 

zoals China. Daar vertaalt de zorg om supply risk zich in de neiging grondstoffen te 

behouden voor binnenlands gebruik. Ook proberen ze te participeren in buitenlandse 

mijnbouwbedrijven. 

 

Tenslotte: voor landen zoals India en Brazilië, die veel grondstoffen gebruiken maar 

weinig reserves hebben, vertaalt de zorg zich in pogingen om lange-termijn bilaterale 

handelsverdragen te sluiten.  

 
  

                                                 
136 Dat risico is onderkend door partijen in het Ketenakkoord. Zij zijn in overleg gegaan met Marokko 

om te komen tot een vorm van samenwerking. “We praten dus met Marokko over hoe zij het 

fosfaatgebruik in de wereld zien, en hoe we samen de fosfaaterts-winning kunnen verduurzamen. 

Marokko kampt met gebrek aan water en er is sprake van competing claims tussen water voor 

mijnbouw, landbouw en drinkwater.” Arnoud Passenier in interview met De Lichtkogel 20-8-2013. 

Overigens is niet te verwachten dat Marokko hoog spel gaat spelen zolang haar claim op de 

Westelijke Sahara niet breder is erkend. 
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Tabel 9 Opties voor bedrijven en/of overheden om te anticiperen op geopolitieke en 

andere risico’s voor de toelevering van fosfaat. 

 

Strategieën en opties Bedrijven Overheden 

A  Vergroten controle over aanbod 

1 Veroveren/verdedigen Verdedigen aanvoer tegen 

piraterij 

Verdedigen aanvoer tegen 

piraterij 

2 Grondstoffen winnen in 

eigen territorium 

Fosfaatexploratie in de EU. 

Urban mining 

Nederland: fosfaatverzadigde 

gronden uitmijnen 

3 Grondstoffen winnen in 

vreemd territorium  

(land grabbing) 

Investeren in (aandelen in) 

fosfaatwinbedrijven elders 

- 

4 Productie contractueel 

vastleggen 

Langlopende contracten met 

fosfaatproducerende bedrijven 

Langdurende contracten met 

landen met fosfaatreserves. 

5 Ruilhandel  Ruilhandel tussen 

fosfaatproducent en 

voedselproducent 

Fosfaataanvoer garanderen 

door ruil tegen bijv. soja, of 

infrastructuur, of kennis 

B Versterken marktpositie  

6 Business to business 

levering vastleggen 

Lange termijn contracten met 

fosfaatwinners, bijv. in 

Marokko 

Interdependenties nastreven 

in partnerships met o.a. 

Marokko, Rusland, Algerije  

7 Horizontale partnerships 

aangaan 

Gezamenlijk inkopen van 

fosfaat, ook door veevoer-

bedrijven 

Samenwerken in EU bij 

onderhandeling met bijv. 

China 

8 Ketenintegratie organiseren Als kunstmest- of veevoer-

producent participeren in 

fosfaatwinning 

- 

9 Regionale spreiding Inkopen in meer dan drie 

landen 

Partnerships met o.a. 

Marokko, Rusland, Algerije 

10 Prijsmaatregelen Verzekering afsluiten tegen 

prijsbewegingen.  

Termijncontracten (hedging) 

Anti-dumping beleid. 

Bandbreedte P-prijzen in 

handelsverdragen 

C Verminderen vraag137 

11 Vraagvolume verminderen Stoppen overdosering P bij 

bemesting en veevoeding 

Evenwichtsbemesting in de 

regelgeving 

12 Efficiency verhogen, dus 

verliezen verminderen 

Veredeling gewassen op 

efficiënte fosfaatopname 

Managementtools / 

precisiebemesting stimuleren  

13 Substitutie Vervangen fosfaat in niet-

agrarische toepassingen. 

Taakstellende doelen m.b.t. 

substitutie 

14 Recycling Terugwinning uit rioolwater, 

zuiveringsslib en residuen 

vuilverbranding.  

Terugwinning uit oppervlakte-

water via algen/waterplanten  

Taakstellende doelen m.b.t. 

recycling. 

D Ordenen mondiale grondstoffenmarkten 

15 Handelsstromen 

transparant maken 

Private registratie van 

fosfaatstromen en -reserves 

(vgl. International Zinc 

Association) 

Alternatief ontwikkelen voor 

USGS-cijfers: 

Internationaal of Europees 

Grondstoffen Agentschap  

 

                                                 
137 Een fraai overzicht van maatregelen die wereldwijd kunnen worden genomen om de benutting van 

stikstof en fosfaat te verbeteren is te vinden in Sutton et al. 2013. The challenge to produce more food 

and energy with less pollution. www.unep.org 
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(vervolg tabel 9) 

 

Strategieën en opties Bedrijven Overheden 

D Ordenen mondiale grondstoffenmarkten 

16 Mondiale/multilaterale 

grondstoffenakkoorden 

sluiten 

- Round Table on Responsible 

Phosphate oprichten 

17 Internationale voorraden 

aanleggen 

- Strategische (regionale) 

voorraden aanhouden. 

18 Regulering 

grondstoffenhandel 

- Uitwerking (OESO-)regels 

m.b.t. transfer pricing. 

Belasting op potentieel 

schadelijke transacties 

 

 

In landen die veel grondstoffen bezitten maar ze ook veel gebruiken, zoals China, 

vertaalt de zorg zich in de neiging hun grondstoffen te behouden voor binnenlands 

gebruik. Voor landen zoals India en Brazilië, die veel grondstoffen gebruiken maar 

weinig reserves hebben, vertaalt de zorg zich in bilaterale handelsverdragen. En 

staatsbedrijven in landen die veel meer reserves hebben dan ze zelf kunnen gebruiken, 

zoals Marokko in het geval van fosfaat, proberen kartels te vormen om hoge prijzen te 

bedingen. Het is niet aannemelijk dat in zo’n krachtenveld veel belangstelling bestaat 

voor concepten als global governance en level playing field. Toch is governance 

essentieel om arme landen die weinig grondstoffen niet buiten te sluiten. 

 

De fundamentele keuzes waar we voor staan zijn deze: 

 Blijven we ons richten op het scenario van een vrije grondstoffenmarkt vanuit het 

uitgangspunt (de mantra) dat de Nederlandse economie het best gebaat is bij open 

grenzen? Of houden we ook rekening met andere scenario’s, waarin staatsbedrijven 

meer invloed op de markt krijgen, zgn. managed trade? Of kiezen we voor de 

veilige tussenweg van een no-regret beleid? 

 Behartigen we ons grondstoffenbelang nationaal (“elke lidstaat voor zich”), via 

partnerships met andere lidstaten (bijvoorbeeld Duitsland), via de EU of via 

multilaterale samenwerking? Of via een mix van deze vier? 

 Zijn we bereid hierbij ook rekening te houden met de belangen van 

ontwikkelingslanden? Zo ja, doen we dat alleen als sprake is van wederzijds belang 

(reciprociteit) of ook als we er zelf geen voordeel bij hebben? 

 

Het HCSS (2012) noemt vier scenario’s: Multilateral, Multipolar, Fragmentation en 

Network. Deze verschillen in de rol van de staat en de mate van samenwerking. Gezien 

de onvoorspelbaarheid van de toekomst pleit het HCSS voor een robuuste no-regret 

strategie met twee sporen: 

1) reductie van importafhankelijkheid 

2) partnerships met grondstofproducerende landen.  

Dat is een juiste prioriteitstelling, maar er zijn evenzeer partnerships nodig met 

grondstofimporterende landen die net als Nederland en de EU streven naar een reductie 

van hun importafhankelijkheid. 
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Opties 

Tot slot een overzicht van 4 strategieën en 18 opties die bedrijven en overheden hebben 

om te anticiperen op geopolitieke en andere risico’s voor de toelevering van 

grondstoffen. De tabel is ontleend aan Hees (2013). 

De tabel is toegespitst op fosfaat, maar voor de andere grondstoffen kunnen 

vergelijkbare inventarisaties worden gemaakt.  

 

De vier strategieën zijn: 

A. vergroten van de controle over het aanbod 

B. versterken van de marktpositie  

C. verminderen van de vraag 

D. ordenen van mondiale grondstoffenmarkten.  

 

In het rapport van Hees (2013) zijn alle genoemde strategieën en opties uitgewerkt.  

Hier volstaan we met een beknopte opsomming en typering (tabel 9). 
 

 

14.4 Harde of zachte landing? 
 
De winbare voorraden van de in dit rapport besproken minerale grondstoffen voor de 

landbouw zullen ooit wereldwijd in absolute zin schaars worden. Zo ver is het nog lang 

niet, maar schaarste kan al veel eerder optreden als gevolg van marktmanipulatie door 

staten om geopolitieke redenen en door kartels van private en/of staatsbedrijven om 

economische redenen. Na de grondstoffenzekerheid kan dan ook de voedselzekerheid in 

gevaar komen, ook in de EU. De EU loopt dan het risico een harde landing te maken, 

met grote sociale en economische schade. Maar de weg naar een zachte landing ligt nog 

open. Daarvoor zijn er voldoende strategieën, technische opties en beleidsopties. Het is 

dan wel zaak dat de EU en haar lidstaten op een breed front proactief, voortvarend en 

innovatief aan de slag gaan. 
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Bijlage 1 Platform Landbouw, Innovatie & 

Samenleving: Taak en samenstelling 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

Het werk van het Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving draagt bij aan het 

kennisbeleid van het Ministerie van EZ door:  

1. Het verkennen van gevolgen van mogelijke technologische ontwikkelingen en 

afwegingen van alternatieven en/of; 

2. Het verkennen van mogelijke technologische bijdragen aan de oplossing van 

maatschappelijke problemen relevant voor het (voormalige) LNV-beleidsterrein 

en/of; 

3. Het onderkennen en expliciteren van normen en waarden die in het geding kunnen 

zijn bij bepaalde ontwikkelingen alsook verschillen daarin tussen verschillende 

groeperingen in de samenleving. 

 

De volgende personen maken, allen op persoonlijke titel, deel uit van het Platform: 

 De heer drs. W.J. (Wouter) van der Weijden, voorzitter (Stichting Centrum voor 

Landbouw en Milieu)* 

 Mevrouw dr. A.M.C. (Anne) Loeber (onderzoeker en universitair docent UvA)* 

 De heer prof. dr. H.A. (Helias) Udo de Haes (emeritus hoogleraar Milieukunde, 

CML, Universiteit Leiden)* 

 De heer prof. dr. G. (Guido) Ruivenkamp (hoogleraar Critical Technology 

Construction, Wageningen UR) 

 De heer J.C.P. (Jan Cees) Vogelaar (melkveehouder, initiator HarvestaGG)* 

 De heer ir. J.S. (Bas) Rüter (head of sustainability Rabobank). 

 
* Lid van de projectgroep ‘Geopolitiek’, die dit advies en rapport heeft voorbereid. 

 

 

Adresgegevens 

 

Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving 

Secretaris: dr.ir. Carin Rougoor 

p/a CLM Onderzoek en Advies 

Postbus 62 

4100 AB Culemborg 

T: 0345 470769 

E: crougoor@clm.nl 

I: www.platformlis.nl 
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Bijlage 2 Publicaties over grondstoffen voor 

de landbouw 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

Publicaties Platform LIS 
 

 
Voedselzekerheid van de EU 

Weijden, W.J. van der, H. Udo de Haes & C.W. Rougoor (2012)  Addressing three major gaps 

regarding food security in the CAP reform proposals. Platform Agriculture, Innovation & 

Society. http://www.platformlis.nl/rapporten/Position-paper-CAP-reform.pdf 

 

Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving (2011)  De kwetsbaarheid van het Europese 

landbouw- en voedselsysteem voor calamiteiten en geopolitiek. Rapport en advies aan de 

Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

http://www.platformlis.nl/adviezen/Beleidsdocument-compleet-web.pdf 

 

Platform Agriculture, Innovation & Society (2011)  The vulnerability of the European 

agriculture and food system for calamities and geopolitics - A stress test. Report and advisory 

document to the Dutch Minister of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. 

http://www.platformlis.nl/rapporten/StresstestEUagrfoodsystem.pdf 

 

Burger, K., J. Warner & E. Derix (2010)  Governance of the world food system and crisis 

prevention. Wageningen UR. http://www.platformlis.nl/rapporten/Foodshock-web.pdf 

 

Jansen, D.M., C.P.J. Burger, P.M.F. Quist-Wessel & B. Rutgers (2010)  Responses of the EU 

feed and livestock systems to shocks in trade and production. Plant Research International, 

Wageningen UR. http://www.platformlis.nl/rapporten/Food%20security-web.pdf 

 

Meuwissen, M.P.M., K. Burger & A.G.J.M. Oude Lansink (2010)  Resilience of food 

companies to calamities – perceptions in the Netherlands. Business Economics & Development 

Economics, Wageningen UR. 

http://www.platformlis.nl/rapporten/Resilience-web.pdf 

 

Burger, K. (2009)  Food calamities and governance – an inventory of approaches. 

Development Economics, Wageningen UR. 

http://www.platformlis.nl/rapporten/Calamities-web.pdf 

 

Fosfaat 

Udo de Haes, H.A., J.L.A. Jansen, W.J. van der Weijden & A.L. Smit (2009)  Fosfaat – van 

teveel naar tekort. Beleidsnotitie Stuurgroep Technology Assessment.  

http://www.stuurgroepta.nl/rapporten/beleidsnotitie_fosfaat.pdf 

 

Udo de Haes, H.A., J.L.A. Jansen, W.J. van der Weijden & A.L. Smit (2009)  Phosphate – from 

surplus to shortage. Steering Committee for Technology Assessment.  

http://www.stuurgroepta.nl/rapporten/phosphatedef.pdf 

 

Smit, A.L., P.S. Bindraban, J.J. Schröder, J.CG, Conijn & H.G. van der Meer (2009) 

Phosphorus in agriculture: global resources, trends and developments. Report to the Steering 

http://www.platformlis.nl/rapporten/Position-paper-CAP-reform.pdf
http://www.platformlis.nl/adviezen/Beleidsdocument-compleet-web.pdf
http://www.platformlis.nl/rapporten/StresstestEUagrfoodsystem.pdf
http://www.platformlis.nl/rapporten/Foodshock-web.pdf
http://www.platformlis.nl/rapporten/Food%20security-web.pdf
http://www.platformlis.nl/rapporten/Resilience-web.pdf
http://www.platformlis.nl/rapporten/Calamities-web.pdf
http://www.stuurgroepta.nl/rapporten/beleidsnotitie_fosfaat.pdf
http://www.stuurgroepta.nl/rapporten/phosphatedef.pdf
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Committee Technology Assessment of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, 

The Netherlands. PRI.  

http://www.stuurgroepta.nl/rapporten/phosphorusinagriculture.pdf 

 

Micronutriënten 

Udo de Haes, H., R.L. Voortman, T. Bastein, D.W. Bussink, C.W. Rougoor & W.J. van der 

Weijden (2012)  Scarcity of micronutrients in soil, feed, food, and mineral reserves. Urgency 

and policy options. Platform Agriculture, Innovation & Society. 

http://www.platformlis.nl/rapporten/scarcity_of_micronutrients.pdf 

 

Udo de Haes, H., R.L. Voortman, T. Bastein, D.W. Bussink & C.W. Rougoor & W.J. van der 

Weijden (2012)  Schaarste van micronutriënten in bodem, voedsel en minerale voorraden. 

Urgentie en opties voor beleid. Platform Landbouw, Innovatie & Samenleving. 

http://www.platformlis.nl/rapporten/Micro-nutrienten-compleet-web.pdf 

 

Geopolitiek 

Hees, E. (2013)  Voedsel, grondstoffen en geopolitiek - Rapportage aan het Platform 

Landbouw, Innovatie & Samenleving. CLM Onderzoek en Advies. 

http://www.platformlis.nl/rapporten/Voedsel_grondstoffen_geopolitiek-

Rapportage_PlatformLIS-2014-web.pdf 

 

 

Andere rapporten over grondstoffen 
 
Berg, M. van den et al. (2011)  EU Resource Efficiency Perspectives in a Global Context. The 

Hague, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. 

ec.europa.eu/.../pdf/res efficiency perspectives.pdf  

 

Chardon, W.J. & O. Oenema (2013)  Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in 

het voedselsysteem. Alterra-rapport 2413. http://edepot.wur.nl/257460 

 

HCSS, TNO & CE Delft (2011)  Op weg naar een Grondstoffenstrategie. Quick scan ten 

behoeve van de Grondstoffennotitie. The Hague Centre for Strategic Studies no 08|06|11. 

http://www.ce.nl/?go=home.downloadPub&id=1188&file=Op_weg_naar_een_grondstoffenstrat

egie.pdf 

 

Interdepartementale Projectgroep Schaarste en Transitie (2009)  Schaarste en transitie. 

Kennisvragen voor toekomstig beleid.  
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/schaarste-en-

transitie-kennisvragen-voor-toekomstig-beleid.html 

 

Krimpen, M.M. van, A.M. van Vuuren & P. Bikker (2013)  Behoefte en verbruik van 

micronutriënten in de diervoeding. WUR Livestock Research rapport 673. 

http://edepot.wur.nl/251789 

 

Ridder, M. de, S. de Jong, J. Polcar & S. Lingeman (2012)  Risks and opportunities in the 

global phosphate rock market. Robust strategies in times of uncertainty. The Hague Centre for 

Strategic Studies rapport 17|12|12. http://www.hcss.nl/reports/risks-and-opportunities-in-the-

global-phosphate-rock-market-robust-strategies-in-times-of-uncertainty/116/ 

 

University of the West of England, Bristol, Science for Environment Policy In-depth Report: 

Sustainable Phosphorus Use. 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/IR7.pdf 

http://www.stuurgroepta.nl/rapporten/phosphorusinagriculture.pdf
http://www.platformlis.nl/rapporten/scarcity_of_micronutrients.pdf
http://www.platformlis.nl/rapporten/Micro-nutrienten-compleet-web.pdf
http://www.platformlis.nl/rapporten/Voedsel_grondstoffen_geopolitiek-Rapportage_PlatformLIS-2014-web.pdf
http://www.platformlis.nl/rapporten/Voedsel_grondstoffen_geopolitiek-Rapportage_PlatformLIS-2014-web.pdf
http://edepot.wur.nl/257460
http://www.ce.nl/?go=home.downloadPub&id=1188&file=Op_weg_naar_een_grondstoffenstrategie.pdf
http://www.ce.nl/?go=home.downloadPub&id=1188&file=Op_weg_naar_een_grondstoffenstrategie.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/schaarste-en-transitie-kennisvragen-voor-toekomstig-beleid.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2009/11/01/schaarste-en-transitie-kennisvragen-voor-toekomstig-beleid.html
http://edepot.wur.nl/251789
http://www.hcss.nl/reports/risks-and-opportunities-in-the-global-phosphate-rock-market-robust-strategies-in-times-of-uncertainty/116/
http://www.hcss.nl/reports/risks-and-opportunities-in-the-global-phosphate-rock-market-robust-strategies-in-times-of-uncertainty/116/
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Bijlage 3 Deelnemers sessies over geopolitiek 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

Deelnemers Workshop 4 september 2009 over Geopolitiek en global governance 
 

Kees Burger    WUR, Ontwikkelingseconomie 

Nico Heerink    WUR, Ontwikkelingseconomie 

Eefje Derix    WUR, Rampenstudies 

Jeroen Warner    WUR, Rampenstudies 

prof. Michiel Keyzer   Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening (SOW-VU) 

Gerd Junne    Hoogleraar Internationale Betrekkingen, UvA 

prof. Rob de Wijk   HCSS 

prof. Coby van der Linde  Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen  

     Clingendael 

Bertram Zagema   Oxfam Novib 

Marije Breedveld   Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Peter Besseling    Ministerie van LNV 

Peter Keet    Ministerie van LNV 

Hannah Koutstaal   Ministerie van LNV 

Sicco Stortelder   Ministerie van LNV 

Evert-Jan Aalpoel   Platform LIS 

Carin Rougoor    Secretaris Platform LIS 

prof. Helias Udo de Haes  Platform LIS 

Wouter van der Weijden  Voorzitter Platform LIS 
 

 

Deelnemers Rondetafelgesprek 7 oktober 2010 over Geopolitiek en 

voedselzekerheid 
 

Michel Rademaker   HCSS 

Hugo Stam    CEO, Cefetra 

prof. Rudy Rabbinge   Universiteitshoogleraar, WUR 

Joost de Jong    Ministerie van EL&I 

Hans Sprangers   Ministerie van EL&I 

Evert-Jan Aalpoel   Platform LIS 

Anne Loeber    Platform LIS 

Ger Roebeling    Platform LIS 

Carin Rougoor    Secretaris Platform LIS 

Wouter van der Weijden  Voorzitter Platform LIS 
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