De laatste jaren heeft de term duurzaamheid of duurzame ontwikkeling sterk opgang
gemaakt. Dit in de brede zin van een houdbare toekomst in termen van milieu,
arbeidsverhoudingen, financieel verkeer, vermindering van armoede enz.
En voor behoud van welvaart en werk is een duurzame internationale samenwerking
meer dan ooit geboden, zeker ook in Europees verband.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in dat licht duurzaam ondernemen.
In deze publicatie wordt de integrale visie van VNO-NCW en MKB Nederland op
duurzaamheid en de belangrijke rol van het bedrijfsleven uitgebreid uiteengezet,
gevolgd door interviews met de voorzitters van beide organisaties.
Er is nóg een aanleiding: in juni as. zal de wereldwijde conferentie “Rio+20” plaatsvinden,
over hoe de globalisering kan leiden tot meer duurzaamheid en minder armoede.
Het Earth Charter uit 2000 is voor de conferentie een belangrijke inspiratiebron.
Ruud Lubbers, voormalig premier en sinds 2006 voorzitter van het Curatorium van
VNO-NCW, was indertijd een van de founding fathers daarvan. Een beschouwing van hem
hierover vormt eveneens onderdeel van dit boek.
De titel refereert aan het besef dat er maar één toekomst is voor ons allen, als
gemeenschap van landen en volken en verbonden met de natuur. Met dank ontleend aan
de steeds actueler en urgenter wordende titel van het bekende Brundtlandrapport van
25 jaar geleden.
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Voorwoord

D

e laatste jaren heeft de term duurzaamheid of duurzame ontwikkeling meer en
meer opgang gemaakt. Dit niet enkel in ‘groene’ zin maar in de bredere zin van
een houdbare toekomst in termen van milieu, arbeidsverhoudingen, financieel
verkeer, vermindering van armoede enz.
En voor behoud van welvaart en werk is duurzame internationale samenwerking meer
dan ooit geboden, zeker ook in Europees verband.
Zo is het streven naar duurzaamheid in een globale context meer en meer het uitgangspunt van het beleid van bedrijven én overheden geworden.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in dat licht ook duurzaam ondernemen.
In deze nota wordt de integrale visie van VNO-NCW en MKB Nederland op duurzaamheid en de (belangrijke) rol van het bedrijfsleven daarbij uitgebreid uiteengezet.
Deze bouwt voort op de brede ondernemersvisie op het sociaal-economisch beleid, die
werd neergelegd in de nota Optimistisch van april 2010.
Er is nóg een aanleiding: medio 2012 zal onder auspiciën van de Verenigde Naties de
wereldwijde conferentie “Rio+20” plaatsvinden, waar besproken zal worden hoe globalisering een in alle opzichten duurzaam karakter kan krijgen.
Het Earth Charter is voor de conferentie een belangrijke inspiratiebron. Ruud Lubbers,
voorzitter van het Curatorium van VNO-NCW, was indertijd een van de founding fathers
daarvan. In 2007 gaf hij een uitgebreid interview aan FORUM als Handvest van de Aarde
man. Sindsdien is veel bereikt. Hij wijdt in deel IV van deze publicatie een speciale beschouwing aan het Handvest en aan “VNO-NCW, het Handvest en Rio+20”.
Steeds duidelijker wordt dat onze toekomst ervan afhankelijk is dat alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor het ‘grotere geheel’. De titel van deze publicatie refereert aan
dit besef dat er maar één toekomst is voor ons allen, als gemeenschap van landen en
volken, in verbondenheid met de natuur. Met dank ontleend aan de steeds actueler en
urgenter wordende titel van het bekende Brundtlandrapport van precies 25 jaar geleden.
Bernard Wientjes
voorzitter VNO-NCW
Hans Biesheuvel
voorzitter MKB Nederland
Den Haag, maart 2012
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Integrale visie van VNO-NCW en MKB NL
in kort bestek

1. Inleiding
De laatste jaren hebben de termen duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen meer en meer opgang gemaakt. Niet enkel in ‘groene’ zin maar in de bredere zin van een ‘(vol)houdbare’ toekomst in termen van milieu,
arbeidsverhoudingen, financieel verkeer, vermindering van armoede, competitiviteit enz.
De begrippen duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn
synoniem geworden. Het gaat om economisch succesvol ondernemen en daarbij verantwoord omgaan (of verantwoordelijkheid nemen voor goede omgang) met mensen en de
planeet. Kort gezegd om de drie P’s van People, Planet en Profit.
Zo is het streven naar continue verbeteren van de balans tussen people, planet en profit
in een globale context meer en meer het uitgangspunt van het beleid van bedrijven én
overheden geworden.
Deze visie van VNO-NCW en MKB Nederland op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen bouwt voort op de brede ondernemersvisie op het
sociaal-economisch beleid, die werd neergelegd in de nota Optimistisch; over duurzame
groei en werkgelegenheid van april 2010.

2. Globalisering brengt multipolaire wereldorde
We leven in een open samenleving, waarbij Nederland een onderdeel van Europa is
en Europa op zijn beurt van de wereld. Het globaliseringsproces dat zich de afgelopen
decennia heeft voltrokken is onomkeerbaar. Ook de economische recessie en onzekerheid
die na de financiële en economische crisis van 2008 geleidelijk is ontstaan heeft daaraan wezenlijk niets veranderd. De globalisering van de wereldeconomie gaat in een hoger
tempo verder. De positie van de ‘BRICS-landen’ is de laatste jaren verder versterkt. Maar
daarachter komen steeds weer nieuwe landen op, zoals Turkije, Indonesië en Vietnam.
Een nieuwe groep landen die zich duidelijk manifesteert als de nieuwe hulpmotoren van
de wereldeconomie. Ook sommige Afrikaanse landen zijn snelle groeiers. Zo ontstaat
geleidelijk een multipolaire wereldorde, de vanzelfsprekende decennialange politieke en
economische dominantie van “het Westen” is definitief voorbij.
De globalisering in termen van wereldwijde verwevenheid van economieën is profijtelijk
gebleken. Uit onderzoek blijkt telkens opnieuw dat per saldo minder armoede en ongelijkheid tussen landen ontstaat en de werkgelegenheid toeneemt.
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De rol van het bedrijfsleven is daarbij cruciaal en derhalve het belang van een aantrekkelijk vestigings- en handelsklimaat. Omgekeerd wordt thans het verwaarlozen van de
belangrijkste vestigingsfactoren meer dan ooit afgestraft in de wereldwijde concurrentie.
Het gaat daarbij om elementen als innovatie, fiscaliteit, een flexibele arbeidsmarkt, een
toereikende infrastructuur enz.

3. Een sterk Europa is noodzakelijk voor toekomstgericht duurzaamheidsbeleid
Wat op wereldschaal gebeurt is op hoofdlijnen vergelijkbaar met wat zich in de afgelopen ruim halve eeuw heeft voltrokken ten aanzien van Europa. Vanaf de jaren vijftig
is geleidelijk een Europese Unie opgebouwd van 27 (binnenkort 28) landen met een vrij
verkeer van personen, goederen, diensten, kapitaal en onderzoek. De economische voordelen, die Europa ons in de loop van ruim een halve eeuw gebracht heeft, zijn al vaker
gememoreerd en zijn onomstotelijk.
De opkomst en groei van de andere landen en regio’s in de wereld is verheugend maar is
tegelijkertijd een wake up call voor Europa. Een adequate oplossing van de eurocrisis is
urgent en tegelijkertijd moet er met volle kracht verder gewerkt worden aan een integrale
Europa 2020-strategie. Een strategie gericht op een zo sterk mogelijk Europa in economisch, sociaal, ecologisch en politiek opzicht, dat alleen dan een relevante pool in de
multipolaire wereld van deze eeuw kan blijven.
De Europese Unie moet internationaal als een eenheid gaan opereren. Een Europa, dat in
2050 slechts 5% van de wereldbevolking huisvest, is kwetsbaar in zijn verdeeldheid. Steeds
duidelijker wordt dat een Economische Unie niet zonder Politieke Unie kan. Economische
macht zonder politieke macht is, zoals de geschiedenis bewezen heeft, kwetsbaar.
Soevereiniteit zal op een aantal terreinen nadrukkelijk naar het Europese niveau moeten
worden verlegd. Buitenlandse politiek en defensie moeten Europese zaken worden. In de
internationale fora (IMF, Wereldbank, VN, WTO, G20) moet de Europese Unie de lidstaten vertegenwoordigen. Lidstaten kunnen hun eigen begroting en belastingstelsel zelf
blijven vaststellen maar binnen de afgesproken én nageleefde kaders door een Europese
Commissaris die als Minister van Financiën opereert.
Dit toekomstbeeld van een Economische, Monetaire én Politieke Unie vloeit allerminst
voort uit ideologie, het komt voort uit welbegrepen eigen belang van de lidstaten van de
Unie én is noodzakelijk voor een toekomstgericht duurzaamheidsbeleid.
Uiteraard verwelkomen wij de maatregelen die in de afgelopen periode genomen zijn,
inclusief een Verdrag tussen de lidstaten, als cruciale stappen op weg hiernaartoe.

4. Brede internationale samenwerking noodzakelijk
In een wereld waarin de bevolking groeit naar ca 9 miljard mensen in 2050 en waarin in
dezelfde periode naar verwachting zo’n 3 miljard mensen van armoede niveau toegroeien
naar middenklasse is de uitdaging om tot een duurzame economie te komen enorm. De
in VN-kader gedefinieerde ‘grenzen aan de planeet’ wat betreft klimaat, water, bodemgebruik, ecosystemen en biodiversiteit worden nu al door ons allen ruim overschreden.
Voor een duurzame economie is ongeveer halvering van de ‘voetafdruk’ per (westerse)
consument nodig. Duurzaamheid vergt ook dat burgers wereldwijd toegang krijgen of
houden tot essentiële voorzieningen voor een leefbaar bestaan, materieel maar ook immaterieel.
10
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Het Nederlands bedrijfsleven wil daarbij internationaal integer en maatschappelijk verantwoord handelen, ook in landen die het tot nog toe minder nauw nemen met internationale gedragsnormen over mensenrechten en milieu. Internationale standaarden, zoals
de in 2011 herziene OESO-richtlijnen en het VN Ruggie framework zijn daarbij richtsnoer, evenals uiteraard de fundamentele arbeidsnormen van de ILO.
Bij de internationale samenwerking tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen
blijkt dat het oude concept van ontwikkelingssamenwerking, in de praktijk vaak eenzijdige hulp, achterhaald is nu in de derde wereld steeds meer krachtige polen opkomen, die
willen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. De koerswijziging van het kabinet
Rutte/Verhagen maakt ontwikkelingssamenwerking steeds meer een onderdeel van het
buitenlandse economische beleid in brede zin – en daarmee dus ook van het duurzaamheids- en MVO-beleid. Dat is er enerzijds op gericht om de toegang van het Nederlandse
bedrijfsleven op buitenlandse markten te verbeteren en staat anderzijds open voor buitenlands ondernemerschap op onze markten. Openheid, vrije internationale handel, ondersteuning van de opbouw van een goed ondernemingsklimaat en ondernemerschap,
met behulp van Nederlands bedrijfsleven (in het bijzonder van de topsectoren) komen in
het Nederlandse OS beleid terecht steeds meer centraal te staan. Deze lijn moet worden
doorgetrokken waarbij het Nederlands bedrijfsleven een grote rol kan spelen bij duurzame economische groei in de tot nog toe minder ontwikkelde landen.
Bij een sterk stijgende wereldbevolking zal de vraag naar voedselproductie alleen maar
groeien. Juist op dit terrein kan Nederland met zijn topsectoren, onder meer Agrofood en
Tuinbouw &Uitgangsmaterialen een grote rol spelen. Afrika zal belangrijk blijken voor de
bio-based economy, zoals Brazilië dit nu al is.
Genetische bronnen moeten beschikbaar zijn voor verdere innovatie in bijvoorbeeld de
land- en tuinbouw. Dat onderstreept wederom het belang van biodiversiteit, zoals dat
recent tot uitdrukking is gebracht met de oprichting van een Platform Biodiversiteit
Ecosysytemen en Economie door het georganiseerde bedrijfsleven en vele natuur- en milieuorganisaties onder de vlag van IUCN.

5. MVO en duurzaamheid laten zich niet voorschrijven
Bij een mondiale trend van globalisering en intensievere (inter)nationale samenwerking wordt duurzaam ondernemen met inachtneming van de drie P’s van vitaal en strategisch belang voor het bedrijfsleven. Aan de andere kant hangt de ‘license to operate’
die de maatschappij aan bedrijven geeft ook steeds meer af van de mate waarin bedrijven
duurzaam ondernemen en daar transparant over zijn. Bedrijven worden hierop in toenemende mate ‘afgerekend’ door de samenleving.
Daarbij is duurzaam ondernemen steeds meer een zakelijke must om goed gepositioneerd
te zijn in de arbeidsmarkt en aan de verkoopkant in zowel de business to business- als de
consumentenmarkten. Bovendien zien steeds meer bedrijven het als een zakelijke kans
om een voorsprong te nemen met duurzaamheid van producten en diensten. Duurzaam
ondernemen levert zo groene groei en is daarmee een essentiële bijdrage aan het verduurzamen van economie en maatschappij. En het betekent meer banen, hier en wereldwijd.
Bedrijven pakken allerlei facetten van duurzaam ondernemen steeds meer zelf op en zoeken continu naar verdere optimalisering – over de gehele keten – van de balans tussen
Integrale visie van V N O - N C W e n M K B N L i n k o r t b e s t e k
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profit, people en planet. Er bestaat echter geen blauwdruk voor duurzaam ondernemen.
De grote diversiteit in bedrijven en productketens brengt met zich mee dat bedrijven verschillende accenten leggen en andere prioriteiten stellen bij het verduurzamen van hun
productieprocessen, producten en diensten over de gehele waardeketen.
Wat duurzame bedrijven echter gemeen hebben, is dat zij ernaar streven meer toegevoegde waarde te scheppen met relatief minder verbruik van grondstoffen en energie, een
lagere belasting van het milieu en betere sociale condities.
Voorbeeld is het recente initiatief van de CEO’s van acht Nederlandse multinationals, met
deelname van de voorzitter van VNO-NCW en gefaciliteerd door Ernst&Young, onder de
naam Dutch Sustainable Growth Coalition.
Ook vele branches zijn actief in het formuleren van de eigen duurzaamheidsambities en
de vormgeving van de bijbehorende veranderingsprocessen bij hun leden. Met het SER
initiatief-IMVO wordt deze branchegewijze duurzaamheidsaanpak gestimuleerd.
Duurzaam ondernemen vraagt een andere rol en mindset van de overheid. Versnelling
van duurzaamheid komt niet van regulerende overheden die MVO via regelgeving willen voorschrijven maar van het bedrijfsleven, waarbij overheden de juiste voorwaarden
in de (internationale) markt helpen creëren voor bedrijven die duurzaam ondernemen.
Gewezen zij in dit verband ook op het grote maatschappelijke belang van intellectueel
eigendom voor de innovatie in de sfeer van duurzaamheid.
De omstandigheden moeten gunstig zijn voor bedrijven met een duurzaam businessmodel. Het nemen van verantwoordelijkheid ieder op een eigen manier laat zich niet via
wet- en regelgeving afdwingen. Wel is andersoortige wet- en regelgeving nodig om bakens te zetten voor het handelen van marktpartijen; handhaving van geldende regels is
nodig om spelbedervers te weren. Het bedrijfsleven heeft een eerlijk, gelijk speelveld nodig, maar soms is in het begin steun van de overheid en/of kennisinstellingen nodig om
innovaties tot wasdom te laten komen en/of om succes van duurzame oplossingen in de
markt te versnellen. Daarbij moeten overheden het verbeteren van prestaties in termen
van doelbereiking stimuleren, zoals vermindering van emissies van luchtverontreinigende
stoffen en klimaatgassen, van verbruik van fossiele energiedragers en/of andere schaarser
wordende grondstoffen. De overheid moet het sturen op concrete technieken (middelen)
daarbij zien te vermijden.
Belangrijk is om inhoud te gaan geven aan het in Kyoto overeengekomen beginsel
“Common but differentiated responsibilities”. Dat betekent dat voor mondiale milieuproblemen zoals klimaatverandering sprake is van een mondiale verantwoordelijkheid,
maar dat daarbinnen sprake zal zijn van gedifferentieerde bijdragen aan het mondiale
milieudoel, gerelateerd aan het niveau van economische ontwikkeling en de stand van
de technologie in verschillende landen/economische regio’s en rekening houdend met
internationale ‘weglekeffecten’.
Voor internationale sectoren moet worden gewerkt aan dezelfde spelregels op het mondiale niveau. Dit heeft niet alleen het grootste effect op de bijdrage aan de internationale milieuproblematiek, het bevordert ook de samenwerking in het internationale bedrijfsleven
in diverse sectoren op andere terreinen en daarmee de vulling van de global governance
gap.
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6. PPP’s sleutel tot duurzaamheid
Bij dit alles is internationale samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, nationaal en internationaal meer dan ooit
geboden, Dat is dé duurzame wijze van invulling van de vaak gesignaleerde global governance gap.
Duurzaam ondernemen vraagt een coöperatieve rol van niet-gouvernementele maatschappelijke organisaties (ngo’s). Deze kunnen bijdragen aan bewustwording in de samenleving en zo draagvlak helpen opbouwen voor duurzame producten, oplossingen
en beleid. Zij hebben vaak veel kennis van problemen en oplossingsmogelijkheden.
Samenwerking leidt tot kruisbestuiving en synergie die bedrijven kunnen helpen om hun
duurzaamheidsstrategie te realiseren en te operationaliseren.
Kortom, publiek-private partnerships (PPP’s) van bedrijfsleven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen zijn de sleutel tot duurzaamheid, tot een goede balans tussen de 3 P’s van
people, planet en profit.
We kunnen daarbij in Nederland profiteren van de traditie van het klassieke overlegmodel, dat van oudsher gericht is op samenwerking en het zoeken naar gemeenschappelijke
belangen op langere termijn.
Daarbij past het ‘Rijnlandse’ concept van de onderneming als een samenwerkingsverband
van diverse stakeholders.

7. Ondernemen = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
In historisch perspectief heeft de onderneming zich voortdurend verder ‘vermaatschappelijkt’. Zo heeft de “factor arbeid” zich in de afgelopen eeuw meer en meer ontwikkeld tot een stakeholder (ook via personeelsvertegenwoordiging) en een essentiële,
schaarse kennisfactor, die als zodanig een belangrijke waarde vertegenwoordigt. De fundamentele arbeidsnormen en talrijke publiek en private arrangementen, van cao tot arboen arbeidswetgeving en nog veel meer (kwaliteit van de arbeid), zijn daarvan de vertaling.
In dat verband wordt het belang van duurzame inzetbaarheid van werkenden benadrukt,
in het belang van werkgever én werknemer.
Het steeds verder opengaan van markten, ook in Europees verband, heeft niet geleid tot
social dumping, zoals wel gevreesd, maar juist tot welvaartsvergroting.
Daarmee zijn arbeid en kapitaal ook geen tegenover elkaar staande ‘klassen’ meer, maar
partijen die ieder hun inbreng hebben ten bate van duurzame welvaart en werkgelegenheid.
Thans is overduidelijk dat de aarde geen gebruiksartikel is dat uitgeput kan worden, maar
een gemeenschappelijk goed, dat juist duurzaam onderhouden dient te worden ten bate
van al zijn bewoners, op korte én op langere termijn.
Daarmee zijn ecologie en economie geen tegenover elkaar staande polen, waartussen gekozen moet worden, maar twee aspecten die met elkaar in overeenstemming gebracht
moeten worden ten bate van duurzame welvaart in een wereldsamenleving, waarvan we
allen burgers zijn.
Dat de vrije markteconomie het vermogen heeft door innovatie, aanpassing en samenwerking (binnen de onderneming én met partijen daarbuiten) bij te dragen aan duurzame
welvaart, zoals eerder geschetst, kan tot optimisme stemmen over haar toekomst én die
van ons allen. Alternatieven voor de vrije markteconomie hebben stelselmatig hun eigen
Integrale visie van V N O - N C W e n M K B N L i n k o r t b e s t e k
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ongelijk bewezen. Van ‘absolute vrijheid’ is natuurlijk tegelijkertijd geen sprake. De markteconomie opereert niet alleen binnen door nationale en internationale politiek formeel
bepaalde grenzen, maar vooral binnen een gedeeld en zich voortdurend evoluerend intrinsiek gedragen normen- en waardenkader. Ondernemingen zijn daar mede de dragers
en ontwikkelaars van. Zij zijn unieke samenwerkingsverbanden van vele stakeholders.
Het (internationaal) ondernemerschap doorbreekt grenzen, overbrugt cultuurverschillen en verbindt samenlevingen. Als motoren van de globalisering zijn ondernemingen
derhalve ook motoren van het internationaal vergemeenschappelijken van wat wij als het
algemeen belang zien. Dat krijgt zijn formele beslag op het politieke niveau in de VN en de
OECD. De verbindende onderliggende kracht van het internationale ondernemerschap is
daarvoor echter onmisbaar.
Het concept ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ is eigenlijk een pleonasme van
‘ondernemen’ omdat de onderneming dus inherent een onderdeel van de (wereld)samenleving is, alleen binnen het rechtssysteem daarvan kan functioneren, en – met winst als
noodzakelijke en gezonde prikkel – veel waarde kan toevoegen aan de internationale samenleving. (I)MVO is niet louter (bedrijfs)ethiek (meer), als iets wat moreel behoort te
zijn, terwijl het profijt en eigenbelang in een andere richting wijzen. Daarmee verdampt
ook steeds meer de tegenstelling tussen ethiek en economie.

8. Slot: de duurzaamheidstrein
De wereld heeft verdere welvaartstoename nodig. Grote delen van de wereldbevolking
verkeren nog in armoede. De uitdagingen voor de reeds welvarende delen vragen ook om
voortgezette economische groei. Klimaat-, voedsel-, grondstoffen- en vergrijzingsvraagstukken zijn dan oplosbaar. Duurzaamheid is niet denkbaar zonder voortgezette mondiale economische groei gedragen door innovatie en ondernemerschap. Alleen een internationaal verder geïntegreerde markteconomie op mondiaal niveau, die met competitief
ondernemerschap de talenten van mensen optimaal benut, zal in staat zijn dit te leveren.
In juni 2012 zal de ‘Rio+20’-conferentie plaatsvinden. Precies 40 jaar na het rapport van
de Club van Rome, 25 jaar na het rapport-Brundtland, 20 jaar na de eerste Rio-conferentie
en ruim 12 jaar na de totstandkoming van het Earth Charter.
Verandering ten goede kan – zoals het Handvest van de Aarde verklaart – alleen effectief
bereikt worden als politiek bestuur, bedrijfsleven en civil society samenwerken; daarbij
zijn wetenschappers ook cruciaal.
Het wereldwijde bedrijfsleven, waaronder het Nederlandse, zal een belangrijke bijdrage
aan de conferentie leveren.
Op dit moment is nog niet duidelijk welke resultaten deze conferentie zal hebben. Wat
VNO-NCW en MKB Nederland betreft, is het hoe dan ook een gebeurtenis, die de ontwikkeling naar een duurzame wereldsamenleving markeert en stimuleert.
De ‘duurzaamheidstrein’ maakt steeds meer snelheid. Hij wordt ook langer, voor steeds
meer wereldburgers is er plaats.
Duurzaamheid als ultieme waarde, die het dus waard is om verder aan te werken.
Het gemeenschappelijk doel is het bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de wereldsamenleving met als ultieme uitgangspunt de menselijke waardigheid.
Dat is bepalend voor onze gemeenschappelijke toekomst.
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1. Globalisering

1.1 De multipolaire wereldsamenleving
1.2 De crises
1.3 Globale en Europese governance
1.4 Het belang van een goed vestigingsklimaat

1.1. De multipolaire wereldsamenleving
We leven in een open samenleving, waarbij Nederland een onderdeel van Europa is en
Europa op zijn beurt van de wereld.
Het globaliseringsproces is onomkeerbaar, ook de economische recessie c.q. onzekerheid
van de laatste jaren heeft daaraan wezenlijk niets veranderd.
De globalisering gaat steeds verder en landen op andere continenten dringen daarbij
steeds meer naar voren. Vaak wordt daarbij verwezen naar de “BRICS” (Brazilië, Rusland,
India, China, Zuid-Afrika) maar daarachter komen steeds weer nieuwe landen op. Zo
ontstaat geleidelijk een multipolaire wereldorde, de vanzelfsprekende decennialange politieke en economische dominantie van “het Westen” is definitief voorbij.
De globalisering in termen van wereldwijde verwevenheid van economieën is profijtelijk
gebleken. Uit onderzoek blijkt telkens opnieuw dat per saldo minder armoede en ongelijkheid tussen landen ontstaat en de werkgelegenheid toeneemt.
De rol van het bedrijfsleven is daarbij cruciaal en derhalve het belang van een aantrekkelijk vestigings- en handelsklimaat. Omgekeerd wordt thans het verwaarlozen van de
belangrijkste vestigingsfactoren meer dan ooit afgestraft in de wereldwijde concurrentie.
Het gaat daarbij om elementen als innovatie, fiscaliteit, een flexibele arbeidsmarkt, een
toereikende infrastructuur enz.
Ook in economische onzekere tijden is protectionisme in ieder geval geen oplossing, integendeel.
De SER bracht in 2008 het advies Duurzame Globalisering uit. Daarin is unaniem aangegeven dat het globaliseringsproces onomkeerbaar is en per saldo, bij een adequaat beleid,
profijtelijk is voor alle landen in termen van welvaart en werk.
Dit advies zal in het voorjaar 2012 geactualiseerd worden op een aantal onderdelen (economische effecten, handelspolitiek, kennismigratie) in het door het kabinet gevraagde
advies inzake ‘Verschuivende economische machtsverhoudingen’.
I ntegrale visie van V NO -NCW e n MK B Ned erla n d
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Maar uit de adviesaanvrage en andere gevens blijkt al dat de genoemde conclusie uit 2008
zonder meer in stand zal blijven c.q. nog duidelijker geldt.
Eigenlijk gebeurt op wereldschaal wat zich in de afgelopen ruim halve eeuw heeft voltrokken ten aanzien van Europa. Vanaf de jaren vijftig is geleidelijk een Europese Unie opgebouwd van 27 landen met een vrij verkeer van personen, goederen, diensten, kapitaal en
onderzoek.
De economische voordelen, die Europa ons in de loop van ruim een halve eeuw gebracht
heeft, zijn al vaker gememoreerd en zijn onomstotelijk.
De opkomst van de andere continenten maakt de noodzaak van een sterk Europa nog veel
groter. Daarom heeft de Europese Unie in 2010 terecht opnieuw ingezet op een integrale
strategie, gericht op een zo sterk mogelijk Europa in zowel economisch, sociaal als ecologisch opzicht: de Europa 2020-strategie.
De plaats van een open ecomie en samenleving als Nederland kan daarbij meer dan ooit
enkel ín de Unie liggen, voor Nederland is Europees beleid binnenlands beleid.

1.2 De crises
De grote sociaal-economische winst voor steeds meer burgers die door de globalisering is geboekt en nog geboekt kan worden, mag niet de ogen doen sluiten voor de
schaduwzijden die thans aan het licht treden. In de afgelopen jaren is sprake geweest
van voortdurende, over elkaar rollende grote crises: klimaat, voedsel, water, grondstoffen,
schulden enz.
Deze grote crises hebben een gemeenschappelijke wortel. Bij de natuurlijke neiging tot
expansie van de vrije markteconomie als motor en generator van welvaart en werk, zijn
duurzaam houdbare grenzen, zowel ecologisch als financieel, overschreden. Ook overheden hebben bij hun eigen handelen vaak geen maat weten te houden en zijn noodzakelijke
hervormingen van de verzorgingsstaten uit de weg gegaan.
In feite is nu gaande wat met de factor arbeid al eerder tot stand kwam.
In de negentiende eeuw was veelal nog sprake van maximale uitnutting van de factor arbeid, waar deze in overvloed aanwezig was. De tegenkrachten ontwikkelden zich daarna
als vanzelf en dit proces culmineerde in de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw
in een integraal stelsel van arbeidsbescherming en medezeggenschap (dat op onderdelen
daarbij doorschoot en weer in balans moest worden gebracht in de decennia daarna).
Nu is wel duidelijk dat werkgever en werknemer zeker in een hoogontwikkelde samenleving dezelfde belangen hebben.
Het verschil is echter dat we nu met de ecologische crisis niet vele decennia van geleidelijkheid ter beschikking hebben. Oplossingen zullen sneller dan ooit tot stand moeten
komen.
Dat geldt ook voor de financiële crisis. Thans is duidelijk geworden dat ook financiele
‘niet-duurzaamheid‘ in de vorm van onbeheersbare publieke en private schulden en een
ontregelde financiële orde tot een ondermijning van de economie en de samenleving leidt.
Uitstel van werkelijke oplossingen is minder verantwoord dan ooit. Het is hoog tijd onze
gemeenschappelijke toekomst daadwerkelijk inhoud te gaan geven.
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De multipolaire wereldsamenleving van de 21e eeuw is er een, waarbij de diverse polen
onderling in economische concurrentie staan maar tegelijk aangewezen zijn op samenwerking. Het is daarbij niet langer ‘wij’ van het Westen tegenover van ons afhankelijke
andere continenten maar een ‘wij’ van wederzijds afhankelijke continenten.
Wat geldt voor de afzondelijke staten en de Europese Unie geldt steeds meer wereldwijd:
de verwevenheid van landen, continenten én problemen maakt het noodzakelijk om tot
gemeenschappelijke afspraken te komen, per saldo leidend tot duurzame ontwikkeling.
Dat gaat bniet alleen meer om regeringen maar ook om bedrijven en de civil society.
Zoals de Club van Rome in 1972 al had opgemerkt, is de capaciteit van de aarde eindig,
kunnen grondstoffen opraken en kent de opnamecapaciteit van onze natuurlijke omgeving grenzen. Het Nederlandse bedrijfsleven was zich begin jaren negentig ook bewust
van de milieuproblematiek. Om de milieubelasting te reduceren zijn toen al meer dan
honderd milieu- en energieconvenanten afgesloten.
Vanwege de nadruk op ecologische aspecten wordt duurzame ontwikkeling veelal als
‘groen’ aangeduid. Het ‘groene’ vraagstuk is echter een van meerdere wereldproblemen,
die onderling samenhang vertonen.
Het rapport Our Common Future van de VN-Commissie onder leiding van Gro Harlem
Brundtland uit 1987 omschreef duurzame ontwikkeling als een ontwikkeling die aansluit
op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Daarbij werd al nadrukkelijk verband gelegd tussen profit, people en planet.
De Rio-conferentie van 1992 en die van Johannesburg van 2002 gingen voort op de lijn
van het Brundtlandrapport. De Rio-conferentie gaf ook de aanzet voor het Handvest van
de Aarde, dat in 2000 werd vastgesteld.
Duurzame ontwikkeling omvat echter meer dan milieu en energie. Alle ontwikkelingen die
op technologisch, economisch, ecologisch en sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde
met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn te zien als duurzame
ontwikkelingen. Voor behoud van welvaart en werkgelegenheid is internationale samenwerking meer dan ooit geboden, aangezien de problemen grensoverstijgend zijn.

1.3 Globale en Europese governance
‘Gedeelde soevereiniteit’
Organisaties en politieke entiteiten kunnen niet langer vanuit een centraal punt (topdown) aangestuurd worden. Zij zijn daarvoor niet alleen te complex geworden maar zijn
ook afhankelijk van de medewerking en input van meerdere stakeholders.
Dat geldt a fortiori voor het duurzaamheidsconcept, dat immers gebaseerd is op de erkenning van het gezamenlijke belang van alle partijen bij een duurzame ontwikkeling.
Vele decennia lang ging het sociaal-economische debat over de vraag of de politiek danwel
het bedrijfsleven op bepaalde terreinen ‘ het primaat’ had. Maar inmiddels is deze vraagstelling in vele gevallen te simpel geworden.
Zeker in de sfeer van duurzame ontwikkeling zijn beide ‘partijen’ onderhevig aan invloeden van zogeheten non-gouvernementele organisaties, die soms primair gericht zijn op
actie, soms primair op overleg. Bij duurzame ontwikkeling hoort logischerwijze een ontI ntegrale visie van V NO -NCW e n MK B Ned erla n d
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wikkeling van vele ngo’s in de laatste richting, in welk geval ze ook fungeren als bron van
bepaalde maatschappelijke of technische kennis.
In dit verband wordt wel gesproken over de civil society, bestaande uit burgers en hun
verbanden. Ook bijvoorbeeld kennisinstellingen en media kunnen daartoe gerekend worden. Nu m.n. de politiek aan de grenzen van haar eenzijdige regelingsmacht c.q. van haar
maakbaarheidspretenties is gekomen, is er een nieuw bewustzijn ontstaan dat voor maatschappelijke vernieuwing de medewerking van de samenleving zelf cruciaal is. Of nog
sterker: dat in de samenleving de drijvende kracht voor vernieuwing zit, waaronder niet
in het minst in bedrijven als onderdeel daarvan.
De notie van publiek-private samenwerkking is er al langer. Maar deze krijgt nu steeds
meer momentum in de vorm van rijkgeschakeerde patronen van samenwerking tussen
bedrijven, kennisinstellingen, overheden en ngo’s.
In die zin is sprake van ‘gedeelde soevereiniteit’.

Global governance
Na de Tweede Wereldoorlog is een aantal instituties op wereldniveau opgezet als elementen van een wereldorde, gericht op samwerking voor vrede, veiligheid en welvaart.
Uiteraard is er als breedste instituut de Verenigde Naties (1946), met zijn diverse instellingen daaronder. Daarnaast zijn bijvoorbeeld te noemen Wereldbank en IMF(1944), NAVO
(1949) en OECD (1951).
Opmerkelijk is dat al deze instituties nog steeds bestaan, ook al werd hun rol werd in de
loop der tijd soms minder prominent of anders. Dergelijke herijkingsmomenten hangen
samen met de veranderingen in de wereldorde op militair-ideologisch, financieel-economisch en ander terrein.
De nieuwe polen in de wereldorde eisen inmiddels grotere invloed op in het ‘wereldbestuur’. Zo eisten bijvoorbeeld eind 2011 de BRIC-landen in ruil voor een hogere bijdrage
aan het IMF in verband met de eurocrisis een hoger zetelaantal.
Het heeft ook geleid tot nieuwe, informele overleginstituties ontstaan, m.n. de G7, G8 en
G20.
De wereldorde wordt ook steeds meer meebepaald door (inter)acties van en met burgers,
media, bedrijven en non gouvernementele organisaties. Het internationale bedrijfsleven
zal dus zijn rol spelen op die terreinen waarop zij een bijdrage kan leveren c.q. invloed
kan uitoefenen.
In dat verband opereert al sinds decennia de werkgeversorganisatie BIAC, gelieerd aan
de OECD op terreinen als bevordering van de handel, ant-corruptie, mensenrechten enz.
Op het terrein van de factor arbeid is er zelfs al sinds 1919 de ILO in Geneve met daaraan
gelieerd de International Organisation for Employers (IOE).
Maar zo zijn er in de loop der jaren nog veel meer initiatieven ontstaan van het wereldwijde bedrijfsleven, per saldo alle gericht op een duurzame wereldwijde ontwikkeling,
zoals het World Economic Forum (1971), de World Business Council for Sustainable
Development (1991) en het Global Compact (1999).
Steeds meer wordt duidelijk dat dergelijke initiatieven bijdragen aan het wereldwijd netwerk, dat de global governance mee vormt en ondersteunt.
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World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (1991)
De WBCSD richtte zich aanvankelijk alleen op milieuvraagstukken, maar neemt nu ook
de sociale dimensie mee. Doelstellingen zijn de zorg voor milieu en de noodzaak van
duurzame ontwikkeling onder de aandacht van het bedrijfsleven brengen, het ontwikkelen
van beleid waarmee het bedrijfsleven een eﬀectieve bijdrage kan leveren aan duurzame
ontwikkeling, positieve resultaten onder de aandacht van de andere leden brengen en
via het wereldwijde netwerk bijdragen aan een duurzame toekomst. Aan WBCSD nemen
inmiddels 140 bedrijven deel uit meer dan dertig landen en twintig bedrijfstakken.

Global Compact
Secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties riep in 1999 bedrijven op om VNorganisaties te helpen bij het verbeteren van mensenrechten, de positie van werknemers,
het milieu en anti-corruptie.
Daarvoor is een Global Compact opgesteld, waarbij bedrijven zich vrijwillig kunnen
aansluiten Global Compact is dus een bedrijvennetwerk maar ook een multi-stakeholdersnetwerk, gebaseerd op het idee dat ook samenwerking met andere belanghebbenden
belangrijk is: overheid, universiteiten, maatschappelijke organisaties. Het is gelieerd aan
de Verenigde Naties.
Ca 6.000 – vooral grote – bedrijven en 2.000 andere organisaties hebben de 10 geformuleerde principes inmiddels onderschreven:

Human Rights
1. Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed
human rights.
2. Make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour Standards
3. Businesses should uphold the freedom of association and the eﬀective recognition of
the right to collective bargaining.
4. The elimination of all forms of forced and compulsory labour.
5. The eﬀective abolition of child labour.
6. The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment
7. Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges.
8. Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.
9. Encourage the development and diﬀusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption
10. Businesses should work against all forms of corruption, including extortion and bribery.

I ntegrale visie van V NO -NCW e n MK B Ned erla n d
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Europese governance en de eurocrisis
Het proces van Europese samenwerking op economisch, monetair, ecologisch en social terrein is er een van stap voor stap. Toch is er in ruim 50 jaar veel bereikt in termen
van vrede, welvaart en werkgelegenheid.
Dit hele proces van geleidelijke integratie van economieën is een evidente vorm van ‘gedeelde soevereiniteit’, van samenwerking in en voor een grotere gemeenschap dan de klassieke nationale eenheid.
Op het terrein van letterlijk grensoverschrijdende vraagstukken in de sfeer van handelspolitiek, ecologische duurzaamheid en mensenrechten is de rol van de EU evident. In
internationale onderhandelingen (bijvoorbeeld in de VN en de ILO) treedt de EU veelal
als een blok op.
Deze noodzaak van ‘delen van soevereiniteit’ is echter sinds het uitbreken van de eurocrisis ook aan het licht getreden ten aanzien van financieel-economische samenwerking.
Met het Verdrag van Maatricht in 1992 werd in vervolg op de “ene markt” het huis van
”de ene munt” gebouwd. Dit was echter een huis zonder dak, zonder “governance”, zonder echte euro-financiële autoriteiten. Aan de normen voor het budgettaire tekort (max.
3% met als streven een zo goed als sluitende begroting) en de staatschuld (max. 60%) is
sindsdien onvoldoende de hand gehouden. Zo kon een vertrouwenscrisis ontstaan over
de houdbaarheid van de euro.
Uiteindelijk tekende zich tegen het einde van 2011 een geloofwaardige
aanpak af. Na het noodfonds voor de zwakste landen (Griekenland, Ierland en
Portugal), waarbij een trojka van IMF, Europese Commissie en ECB toezagen
op voldoende financiële discipline en een ECB die het bankwezen ruim van
liquiditeit voorzag en in ruil daarvoor discipline vroeg, kwam het tot afspraken om in het
voorjaar van 2012 tot een begrotingsunie te komen, op basis van een Verdragswijziging.
Tegelijk werd verdere samenwerking gezocht met het IMF.
Zo ziet het er hopelijk naar uit dat het Euro-huis dan toch van een
dak – twee financiële autoriteiten, een Euro(pese) minister van Financiën
en een volwaardige ECB-president – voorzien zal gaan worden en dat een
aan de moderne tijd aangepast IMF zich verantwoordelijk zal weten voor
een financiële orde die niet door korte termijngewin aangetast wordt.
Voor structureel herstel zullen wellicht op termijn nog verdergaande stappen gezet moeten worden in de sfeer van begrotingspolitiek, schuldfinanciering en het versterken van
het concurrentievermogen van de EU (“Europa 2020-strategie”).

1.4 Het belang van een goed vestigingsklimaat
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is de resultante van een groot aantal factoren:
kwaliteit en beschikbaarheid van de beroepsbevolking, het fiscale klimaat, kwaliteit van
het kennis- en innovatieklimaat, beschikbaarheid van toponderwijs voor excellent personeel, goed ondernemersbestuur (corporate governance) en tot vernieuwend ondernemerschap uitdagende produkt- en arbeidsmarkten. Maar ook meer algemene vormen van
goed bestuur zoals politieke stabiliteit, kwaliteit van het overheidsapparaat en financiële
betrouwbaarheid (stabiele en solide overheidsfinanciën) versterken een goed vestigingsen investeringsklimaat.
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Uit onderzoek komt naar voren dat het vestigingsklimaat in Nederland relatief goed is.
Naast de geografische ligging en de aanwezigheid van onze mainports zijn een concurrerend en stabiel belastingklimaat en de aanwezigheid van talent de twee belangrijkste
vestigingsfactoren voor hoofdkantoren. De Barometer Nederlands vestigingsklimaat
2011 van Ernst & Young noemt als sterkste punten van het Nederlandse vestigingklimaat:
het leefklimaat, de goede infrastructuur, de stabiele politieke en sociale omgeving en de
Nederlandse cultuur.
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat naast ‘harde’ factoren ook ‘zachte’ factoren belangrijke vestigingsplaatsfactoren voor Nederland zijn.
Ook het totaalbeeld van het economische klimaat in ons land is relatief goed, zoals onder
meer blijkt uit de hoge klassering van ons land op de ranglijst van de meest concurrerende
economieën van het World Economic Forum (WEF): de zevende plek in 2011*. Nederland
ontwikkelt zich volgens deze bron tot een hoogwaardige kenniseconomie. Het doel van de
Nederlandse regering om door te stoten naar een top-5 klassering komt daarmee in zicht.
Nederland zou wel meer moeten inzetten op innovatie.
Volgens het WEF valt ons land in positieve zin op door het grote internationale vertrouwen. De kredietrating is de op tien na beste ter wereld en de inflatie het laagst. De publieke
instellingen staan op een tiende positie. En de infrastructuur is goed, met havens die op
een tweede plaats staan.
De algemene positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats is dus relatief gunstig. Behoud daarvan is van groot belang, juist ook om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Topsectorenbeleid
Het huidige kabinet heeft met zijn topsectorenbeleid daar nog een belangrijk instrument aan toegevoegd, gericht op bevordering van excellentie, innovatie en duurzaamheid – met een sterke rol voor het nieuwe ministerie van EL&I. Op 13 september 2011
kwam het kabinet met zijn actieagenda voor het hele bedrijfsleven en in het bijzonder 10
topsectoren. Dit veelbelovende concept kan gezien worden als de 21e eeuwse opvolger
van het in zijn sturingspretenties volkomen verouderde concept van het industriebeleid.
De actiegerichte agenda kan alleen maar worden verwezenlijkt in nauwe samenwerking
tussen de drie partijen.
Het benoemen van ‘Hoofdkantoren’ als een aparte ‘topsector’onderstreept nog eens het
belang voor Nederland als kleine open economie van het kunnen aantrekken van hoofdkantoren van multinationale ondernemingen.

Migratie
Momenteel is arbeidsmigratie van buiten de EU het sluitstuk van de Nederlandse arbeidsmarkt: pas als er geen prioriteitgenietend aanbod (uit Nederland of andere lidstaten)
*
In het onderzoek van het WEF worden 142 landen onderzocht aan de hand van twaalf indicatoren, zoals infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, financiële markten en innovatie. Zwitserland scoort gemiddeld
het beste en voert de lijst aan, gevolgd door Singapore, Zweden en Finland volgen op plek drie en vier.

I ntegrale visie van V NO -NCW e n MK B Ned erla n d

23

is, kunnen derdelanders worden aangetrokken. Het beleid spitst zich vooral toe op kenniswerkers, waarvoor de kennismigrantenregeling is ingesteld.
Tegelijk zal de arbeidsmarkt in de toekomst verkrappen door de afnemende omvang van
de (potentiële) beroepsbevolking, de groeiende vraag naar zorgpersoneel en de verwachte
tekorten aan kenniswerkers, technici en andere vaklieden.
Verruiming van het arbeidsmarktbeleid voor (kennis)migranten is groeibevorderend.
Daarbij gaat het ook om het aantrekken van veelbelovende buitenlandse studenten. In
een open economie als de Nederlandse kan het referentiepunt voor het arbeidsmarktbeleid niet langer nationaal liggen. Hiervoor zij verder verwezen naar het in februari 2012
uitgebrachte visiedocument van VNO-NCW en MKB Nederland, samen met The Hague
Process for Refugees and Migration, over de positieve relatie tussen migratie en welvaart.
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2. Duurzame ontwikkeling, Groene Groei
en (I)MVO

2.1 Duurzame ontwikkeling, duurzaam ondernemen en (I)MVO
â Duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemen
â Van MVO naar IMVO

2.2 Groene Groei
â Van reactief naar pro-actief
â Internationale klimaatafspraken
â Duurzaamheidsakkoord (2007)
â Biobased economy
â De Green Deals (2011)
â Biodiversiteit
â Duurzame energie
â Duurzame grondstoﬀen
â Fiscale vergroening

2.3 Normatief kader voor IMVO
â Inleiding
â Ketenverantwoordelijkheid
â Fundamentele arbeidsnormen ILO
â OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen (2011)
â Ruggieframework mensenrechten (2011)
â Verslaggeving

2.4 Capita selecta
â Duurzame handelspolitiek
â Duurzame ontwikkelingssamenwerking
â Breed welvaartsbegrip
â Duurzaamheid en mededinging
â Duurzaam inkopen
â Duurzame inzetbaarheid werknemers
â Duurzaam beleggen pensioenfondsen

I ntegrale visie van V NO -NCW e n MK B Ned erla n d

25

2.1 Duurzame ontwikkeling, duurzaam ondernemen en (I)MVO
Duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemen
Voor bedrijven zijn de begrippen duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen synoniem geworden. Het gaat om economisch succesvol ondernemen
en daarbij verantwoord omgaan met mensen en de planeet, kort gezegd om de drie P’s van
People, Planet en Profit.
In een wereld waarin de bevolking groeit naar circa 9 miljard mensen die streven naar welvaart en waarin de consumptie per hoofd zal toenemen, worden de onderlinge afhankelijkheden tussen mensen, bedrijven en landen en tussen economie en de klimaat- en ecosystemen van de planeet dominant. In deze geglobaliseerde wereld is duurzaam ondernemen
met inachtneming van de drie P’s van vitaal en strategisch belang voor het bedrijfsleven,
maar ook voor regeringen en de ‘civil society’.
Werd duurzaam ondernemen aanvankelijk vaak ervaren als een morele plicht, tegenwoordig zien de meeste ondernemers het als een zakelijke must om goed gepositioneerd te zijn
in de arbeidsmarkt en aan de verkoopkant in zowel de business to business- als de consumentenmarkten. Bovendien zien steeds meer bedrijven het als een zakelijke kans om een
voorsprong te nemen met duurzaamheid van producten en diensten. Duurzaam ondernemen levert zo groene groei en is daarmee een essentiële bijdrage aan het verduurzamen
van de economie en de maatschappij.
Duurzaam ondernemen is het scheppen van toegevoegde waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Een duurzaam bedrijf zoekt naar optimalisering van de balans tussen profit, people en planet. Er bestaat echter geen blauwdruk voor duurzaam ondernemen.
De grote diversiteit in bedrijven en productketens brengt juist met zich mee dat bedrijven
verschillende accenten en prioriteiten stellen bij het verduurzamen van hun productieprocessen, producten en diensten. Wat duurzame bedrijven echter gemeen hebben is dat
zij ernaar streven meer toegevoegde waarde te scheppen met relatief minder verbruik van
grondstoffen en energie, een lagere belasting van het milieu en betere sociale condities.
Gewezen zij in dit verband ook op het recente initiatief van de CEO’s van acht Nederlandse
multinationals onder de naam Dutch Sustainable Growth Coalition, met volle medewerking van de VNO-NCW-voorzitter en gefaciliteerd door Ernst&Young (zie bijlage 5).
Ook vele branches zijn actief in het formuleren van de eigen duurzaamheidsambities en
de vormgeving van de bijbehorende veranderingsprocessen bij hun leden. Met het SER
initiatief-IMVO wordt deze branchegewijze duurzaamheidsaanpak gestimuleerd (in bijlage 2 is een aantal voorbeelden opgenomen van branche-initiatieven).
Wet- en regelgeving kan duurzaam ondernemen stimuleren of faciliteren. Voor verduurzaming van productie- en consumptieketens is de scheppende rol van het bedrijfsleven cruciaal. Onder de juiste condities is het bedrijfsleven het best in staat om creativiteit, kennis
en kunde aan te boren en innovatief in te zetten voor het verduurzamen van productieprocessen, producten en diensten. Het bedrijfsleven is als beste in staat om kosteneffectieve
oplossingen bedenken voor wat mensen nodig hebben en willen; alleen het bedrijfsleven
kan uiteindelijk de nodige innovaties toepassen en in de markt te zetten, kortom ‘groene
groei’ realiseren.
26

Onz e ge m e e nsc ha p p e l i j k e t o e k o m st

De uitdaging om tot een duurzame economie te komen is groot. Volgens diverse internationale studies worden de in VN-kader gedefinieerde ‘grenzen aan de planeet’ voor wat
betreft klimaat, water bodemgebruik, ecosystemen en biodiversiteit nu al ruim overschreden. Voor een duurzame economie is ongeveer halvering van de huidige ‘voetafdruk’ per
consument nodig. Deze ambitie vergt naast continue innovatie, samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, nationaal en
internationaal.
Duurzaam ondernemen vraagt een andere rol van de overheid dan alleen beperkende
regelgeving. Cruciaal is dat overheden de juiste voorwaarden in de (internationale) markt
helpen creëren voor bedrijven die duurzaam ondernemen, dat wil zeggen dat de omstandigheden gunstig moeten zijn voor bedrijven met een duurzaam businessmodel. Wet- en
regelgeving blijven noodzakelijk om bakens te zetten voor het handelen van marktpartijen, handhaving van geldende regels is nodig om spelbedervers te weren. Een adequaat
fiscaal regime kan helpen maatschappelijke kosten te vertalen in marktprijzen om markten goed te laten functioneren. Gewezen zij ook op het grote maatschappelijke belang van
intellectueel eigendom voor innovatie in de sfeer van duurzaamheid.
Het bedrijfsleven heeft een eerlijk, gelijk speelveld nodig maar soms is in het begin steun
van de overheid nodig om innovaties tot wasdom te laten komen en/of succes van duurzame oplossingen in de markt te versnellen. Daarbij moeten overheden zien te vermijden
te sturen op middelen (technieken), maar moeten ze het verbeteren van prestaties stimuleren, bijvoorbeeld vermindering van verbruik van fossiele energie en/of andere grondstoffen.
Duurzaam ondernemen vraagt ook een coöperatieve rol van niet-gouvernementele maatschappelijke organisaties (ngo’s). Deze kunnen bijdragen aan bewustwording in de samenleving en zo draagvlak helpen opbouwen voor duurzame producten, oplossingen en
beleid. Zij hebben vaak veel kennis van problemen en oplossingsmogelijkheden en samenwerking leidt tot kruisbestuiving en synergie die bedrijven helpt om hun duurzaamheidsstrategie te realiseren.
Kortom, publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen is de sleutel tot duurzaamheid, tot een goede balans tussen people, planet en
profit.

Van MVO naar IMVO
Het streven naar duurzaamheid in brede zin wordt gaandeweg meer en meer het centrale uitgangspunt van ieder beleid, ook dat van bedrijven. De rol van het bedrijfsleven bij
het realiseren van een mondiale duurzame ontwikkeling is zelf cruciaal. Ondernemen in
de 21ste eeuw ís maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) – en dus duurzaam
ondernemen. MVO moet anno 2012 als een integrale visie op modern ondernemerschap
gezien worden, waarvan de kern is dat een bedrijf (in de hele keten) toegevoegde waarde
creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Deze visie wordt door deze bedrijven (zichtbaar) strategisch en operationeel ingevuld en gepraktiseerd. In de kern is MVO
een continu verbeterproces. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd.
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Ondernemen is inherent een maatschappelijke activiteit met een toegevoegde maatschappelijke waarde op de drie P’s. Niet voor niets heeft het bekende MVO-advies van de
SER uit 2000 als titel De winst van waarden. Ondernemen is er van nature op gericht om
waarde toe te voegen door het produceren van goederen en diensten. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen wil de ondernemer bewust waarde toevoegen op economisch, ecologisch en sociaal terrein – en daarmee maatschappelijke waarde.
De onderneming is afhankelijk van zijn maatschappelijke en natuurlijke omgeving (zoals
dat omgekeerd ook geldt). Daaruit vloeit als vanzelf voort dat ondernemingen ook op enigerlei wijze communiceren met hun omgeving over hun visie, beleid en werkzaamheden.
Voor bedrijven hangt hun huidige en toekomstige license to operate hier mede van af.
Hiermee hangt ook samen dat de onderneming te zien is als een samenwerkingsverband
van vele stakeholders.
Door de globalisering is daarbij steeds meer aandacht gekomen voor de toepassing en
naleving van fundamentele arbeidsnormen, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieunormen (waaronder biodiversiteit, klimaatverandering en preventie van verontreiniging) alsmede bestrijding van corruptie door bedrijven én overheden in het internationale
handelsverkeer en investeringsgedrag. Dit is zeer relevant voor Nederlandse bedrijven
aangezien talloze bedrijven in internationale product- en procesketens opereren. MVO is
daarmee Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) geworden.

2.2 Groene Groei
Van reactief naar pro-actief
In de periode voor het Brundtlandrapport (1987) kwam de aandacht voor het milieu
nog voornamelijk van de overheid die normen vaststelde in tientallen sectorale wetten en
vergunningen. Het bedrijfsleven was toen nog vooral reactief, waaraan mede debet was
dat de vaak strenge command and control voorschriften geen rekening leken te houden
met de bedrijfspraktijk. Bij het verschijnen van het NMP (1990) heeft het bedrijfsleven er
echter voor gekozen om (pro-actief ) samen te werken met de overheid. Dat gebeurde niet
alleen vanuit de overtuiging dat een goed milieu ook in het belang is van het bedrijfsleven,
maar ook in de overtuiging dat bedrijven als enige in staat zijn om door innovatie nieuwe,
schone processen, producten en diensten aan te bieden, kortom duurzame of ‘groene’
groei realiseren, al werd dat toen nog niet zo genoemd.

Systematische bedrijfsmilieuzorg

Systematische bedrijfsmilieuzorg stelt bedrijven in staat inzicht te krijgen in de milieu-effecten van hun bedrijfsactiviteiten, producten en diensten. Die kennis maakt het
mogelijk om de effecten op het milieu via betere bedrijfsvoering, meer kennis en investeringen te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Bedrijfsmilieuzorg maakt het voor
de ondernemer mogelijk om milieuzaken systematisch en structureel op orde te brengen
en verdergaande maatregelen te plannen en toe te passen.
Als gevolg van de inspanningen van VNO-NCW, brancheorganisaties en bedrijfsmilieudiensten (BMD’s) is systematische bedrijfsmilieuzorg al tientallen jaren gemeengoed in
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bedrijven. Veel bedrijven zijn overgegaan tot het certificeren van hun bedrijfsmilieuzorg,
eerst via ISO 14001 of EMAS en later via de internationale MVO-richtlijnen van ISO
26000. Duurzaamheidsverslagen maken de inspanningen van bedrijven zichtbaar voor
ngo’s en het grote publiek.
Op een gegeven moment was bedrijfsmilieuzorg zo vanzelfsprekend geworden, dat het
eigenlijk niet meer als een apart systeem werd ervaren.

Milieu- en energieconvenanten

Bedrijfsleven en overheid hebben in de jaren negentig van de vorige eeuw gekozen
voor publiek-private samenwerking. In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en het
NMP+ stonden ambitieuze plannen en doelstellingen om te komen tot verbetering van
het milieu. De focus lag daarbij nog vooral op het reduceren van de emissies van fabrieken
en bedrijven. Voor sommige emissies werd een reductie van 90 procent in 15 jaar voorgesteld. Het was al meteen duidelijk dat die doelstellingen nooit zouden kunnen worden gerealiseerd met uitsluitend eenzijdige command and control wetgeving door de overheid.
Er werd terecht en met succes een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het
eigen initiatief van de industrie. Het gevolg waren onderhandelingen waarin het wederzijdse wantrouwen gaandeweg werd overwonnen en met succes het pad van samenwerking met respect voor wederzijdse verantwoordelijkheden werd ingeslagen. Vrijwel elke
bedrijfstak sloot één of meer milieu- en of energieconvenanten. Publiek-private samenwerking avant la lettre. Na de aanvankelijke focus op ‘fabrieken’ werd de focus later verbreed tot product-ketens. Kernidee daarbij is verontreiniging van het milieu niet uitsluitend plaatsvindt door emissies die vrijkomen bij productieprocessen maar ook als gevolg
van het gebruik van producten en bij de afdanking van producten bij einde levensduur.
Ook vanwege een groeiende bewustwording van eindigheid van grondstoffen en belasting
van het milieu bij de verwerking van grondstoffen werd meer gestuurd op basis van een
levenscyclus analyse van een product. Daarbij kwamen ook concepten als Ecodesign en
‘Cradle to Cradle’ op. De centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie,
is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden
ingezet in een ander product waardoor kringlopen materieel gesloten worden.
Deze in de wereld unieke manier van samenwerken heeft veel vruchten afgeworpen. De
sleutel tot het succes was dat overheid, bedrijfsleven en het milieu beter af waren. De
overheid hoefde niet bij vele duizenden bedrijven maatregelen af te dwingen met wetgeving en vergunningen. Bedrijven konden zelf hun bedrijfsmilieuplannen en energieplannen opstellen die hen in staat stelden op een bedrijfsmatige en bedrijfseconomisch
verantwoorde wijze te voldoen aan realistische doelstellingen Een belangrijke randvoorwaarde was dat de bedrijven in convenanten overeengekomen doelen in afdwingbare vergunningen werden vertaald of werden gekoppeld aan fiscale prikkels. “Free riders’ kregen
soortgelijke eisen in hun vergunningen of kregen niet de gedeeltelijke belastingvrijstelling
die andere bedrijven wel kregen wanneer zij zich aan de afspraken in convenanten hielden. Het milieu was winnaar omdat nagenoeg alle doelstellingen op tijd werden gehaald.
Zo werd tussen 1989-2007 in de industrie een energie-efficiencyverbetering bereikt van
ruim 30 procent.
Jarenlang bestond er in de Verenigde Staten veel belangstelling voor deze ‘Dutch approach’. De convenantstrategie van Nederland heeft de internationale interesse van China,
Chili, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Tsjechië, Turkije, Oekraïne, Polen en Bulgarije. Die
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landen hebben meer of minder ver gevorderde plannen om hun regeringsdoelstellingen
een zetje te geven met convenanten zoals die in Nederland worden afgesloten. Volgens de
Europese Commissie is Nederland één van de meest energie-efficiënte economieën ter
wereld dankzij convenanten. Nederland wil de ‘Dutch approach’ in het kader van ‘Holland
branding’ dan ook inbrengen in Rio+20.

Internationale klimaatafspraken
In 2008 stelden de Europese regeringsleiders Europese klimaatdoelstellingen vast (ook
wel de ‘3x20’-doelstellingen). De lidstaten hebben zich daarna voor de periode tot 2020
verplicht tot een gezamenlijke reductie van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste
20 procent (bij een mondiale aanpak van klimaatverandering wordt dit verhoogd tot 30
procent). Ook zullen lidstaten gezamenlijk in 2020 20 procent van hun energiegebruik
duurzame duurzaam moeten opwekken. Ten slotte streeft de EU naar een energiebesparing van 20 procent in 2020 ten opzichte van 1990.
De Europese Commissie heeft ´Een Routekaart voor een koolstofarme economie in 2050´
uitgebracht. Om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 2°C, zullen
volgens de Commissie de ontwikkelde landen in 2050 zo’n 80-95 procent CO2-reductie
moeten realiseren.

CO2-emissiehandel – ETS

Een belangrijk instrument om de CO2-doelstellingen te realiseren is de emissiehandel
voor de grotere bedrijven. Het Nederlandse bedrijfsleven is voorstander van het instrument CO2-emissiehandel, omdat daarmee op een kostenefficiënte wijze een gegarandeerde hoeveelheid CO2-reductie gerealiseerd kan worden. Internationale effecten zijn
van groot belang bij de uitwerking van de CO2-emissiehandel. Dit omdat alleen de EU
een dergelijk handelssysteem kent voor CO2-reductie van de industrie en de bedrijven
grotendeels internationaal aan concurrentie blootgesteld staan van bedrijven die niet deze
verplichte reductiedoelstellingen kennen.
Voorkomen moet worden dat bedrijven hun productie verplaatsen naar buiten Europa
waar geen CO2-reductiesysteem bestaat (carbon leakage). Door bedrijven op basis van
een efficiency benchmark gratis CO2-rechten toe te kennen en grote elektriciteitsverbruikers te compenseren voor de indirecte kosten kunnen deze effecten beperkt blijven.
Nieuwkomers (nieuwe bedrijven) zouden ongehinderd aanspraak moeten kunnen maken
op dezelfde hoeveelheid CO2-rechten als bestaande installaties. Deze rechten zouden dan
in mindering moeten worden gebracht van de te veilen rechten, zodat wel het beoogde
reductieplafond van -21 procent CO2-uitstoot (ten opzichte van 2005) ongewijzigd zal
blijven.
Ook is van belang dat lidstaten de opbrengsten van de veiling van CO2-rechten terugsluizen naar het bedrijfsleven. Hiermee kunnen initiatieven voor de verduurzaming van de
economie gestimuleerd worden, zoals energiebesparing en duurzame energie. Daarnaast
zou een deel gebruikt moeten worden om de indirecte kosten van CO2-handel (hogere
elektriciteitsprijzen) bij carbon leakage sectoren te compenseren.
Kern is echter dat ondernemingen weten dat de CO2-prijs stabiel en betekenisvol is en
systematisch leidt tot investeringen in processen en producten met een relatief steeds lagere CO2-uitstoot. Gebeurt dat tijdig en wordt dat tijdig aangekondigd dan zal dat leiden
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tot een reeks van investeringen en daaraan gerelateerde arbeidsplaatsen; het zgn. first
mover effect. Dit resulteert in de praktijk tot de door de OESO-bepleite Groene Groei.
Belangrijk is daarbij inhoud te gaan geven aan het in Kyoto overeengekomen beginsel
“Common but differentiated responsibilities”. Dat betekent dat voor mondiale milieuprobleemen zoals klimaatverandering sprake is van een mondiale verantwoordelijkheid
maar dat daarbinnen sprake zal zijn van gedifferentieerde bijdragen aan het mondiale
milieudoel, gerelateerd aan het niveau van economische ontwikkeling en de stand van
de technologie in verschillende landen/economische regio’s en rekening houdend met
internationale ‘weglekeffecten’.*
Dit zou ook passen in de Green Growth Strategy, zoals nu bepleit door de OESO. Dat gaat
dus niet alleen om reductie van emissies, het gaat ook om banen.
De internationale onderhandelingen over bindende klimaatafspraken in VN-verband lopen intussen helaas erg traag. Daarbij hebben Japan, Canada en Rusland recent aangekondigd niet mee te willen doen aan de voortzetting van de Kyoto-afspraken na 2012. Positief
is dat in de VN-klimaatconferentie in Durban in december 2011 door alle landen is afgesproken om in 2015 tot een nieuw internationaal klimaatverdrag te komen dat in 2020
ingaat. De EU loopt met een CO2-plafond voor de industrie en doelstellingen voor 2020
internationaal voorop met klimaatbeleid. Er zal daarom naast de VN-onderhandelingen
ook ingezet moeten worden op uitbreiding van CO2-emissiehandel naar andere landen
en internationale sectorale afspraken. Dit heeft niet alleen het grootste effect op de bijdrage aan de internationale milieuproblematiek, het bevordert ook de samenwerking in
het internationale bedrijfsleven in diverse sectoren op andere terreinen en daarmee de
vulling van de global governance gap.

Duurzaamheidsakkoord (2007)
Het toenmalige kabinet-Balkenende IV en VNO-NCW waren het er over eens dat
de uitwerking van de Europese afspraken een zaak zou moeten zijn van politiek én
bedrijfsleven, voortbouwend op de eerdere convenantenaanpak. Dat leidde tot het
Duurzaamheidsakkoord van november 2007. In het Duurzaamheidsakkoord zijn de
Europese doelstellingen overgenomen, waarbij de kosteneffectiviteit van de maatregelen
respectievelijk de internationale concurrentiepositie van het internationaal opererende
bedrijfsleven scherp wordt bewaakt.
De tweede pijler van het akkoord was innovatie. De overheid deelt met het bedrijfsleven dat innovatie de sleutel is voor verduurzaming. Het akkoord moet de weg bereiden
voor een prominente rol van het Nederlandse bedrijfsleven op de internationale groeimarkt van duurzame productie en consumptie. Veel bedrijven werken aan innovatieve
energie- en klimaatoplossingen,wat ook kansen biedt op de Europese en mondiale markt.
*
Bij het ontwikkelen van mondiale milieuwetgeving voor internationale sectoren, die niet onder het
Kyoto verdrag vallen, is het van belang dat daarbij rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen
van die sectoren en dat wetgeving wordt ontwikkeld bij de internationale instantie die het meest inhoudelijk betrokken is bij die sector. De internationale scheepvaart kent bijvoorbeeld het principe van “No More
Favourable Treatment”, welke strijdig kan zijn met het genoemde principe van het Kyoto verdrag.
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Investeringen in ontwikkeling en toepassing van efficiënte en schone technologie zijn mogelijk. Hiervoor is het nodig dat het investeringsklimaat voor bedrijven in Nederland en
Europa daarvoor de ruimte biedt..
Het akkoord is uitgewerkt in zes deelconvenanten voor de sectoren gebouwde omgeving,
energie, industrie, verkeer en vervoer, land- en tuinbouw en voor het midden- en kleinbedrijf. Het laatste convenant werd in 2009 afgesloten met de bedrijven die vallen onder de
emissierechtenregeling van de EU.

Meer met Minder
Meer met Minder is een uitwerking van het Duurzaamheidsakkoord. Je kunt inmiddels
een flinke stad bouwen van het aantal woningen dat is geïsoleerd en energiezuiniger is
gemaakt in het kader van het programma Meer met Minder van de bouwsector. Door dit
programma zijn in de periode 2008-2010 meer dan 300.000 bestaande woningen energetisch verbeterd via bijvoorbeeld dubbel glas spouwmuurisolatie, hoogrendementsketels
en andere technieken.. Doel van het programma is dat in 2020 2,4 miljoen bestaande
woningen en andere gebouwen blijvend 30 procent minder energie gebruiken.

Biobased economy
Een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen is niet zonder problemen. Fossiele
bronnen zijn eindig en het gebruik brengt de nodige effecten op ecosystemen met zich
mee. Klimaatverandering in het bijzonder wordt gerelateerd aan gebruik van fossiele
energie.
Vanwege onder andere de perspectieven op verduurzaming en het realiseren van groene
groei is een proces op gang gekomen waarin de samenleving na zo’n 100 jaar terugkeert
van een fossiele grondslag naar een hernieuwbare biologische grondslag. Nu nog een niche maar over ca 20 jaar een gedeeltelijk biobased economy en decennia daarna wellicht
een biobased society. VNO-NCW en MKB Nederland zijn voorstander van een voortvarende ontwikkeling van een biobased economy. Wij zien ontwikkeling van een (gedeeltelijk) biobased economy als één van de belangrijkste routes naar verduurzaming van de
economie.
Nederland heeft met de unieke combinatie van het Rotterdams industrieel havencomplex, top chemie, toppapierindustrie, top raffinage, top logistieke ketens en top kennisinstituten die goed met elkaar samenwerken alles in huis om een toppositie te verwerven in
de biobased economy. Het zou geweldig zijn als Nederland nadat het in de 70-er en 80-er
jaren van de vorige eeuw een sterke economische groei heeft doorgemaakt gebaseerd op
een sterke positie in gas en een sterke positie in de verwerking van olie, de Nederlandse
economie nu een sterke economische ontwikkeling kan doormaken op basis van nietfossiele energie- en grondstofstromen.
In de topsectorenaanpak van het kabinet is is de biobased economy een dwarsdoorsnijdend thema en wordt daarmee defacto ook als een topsector beschouwd.
Eind 2011 is in het kader van het topsectorenbeleid voor de biobased economy een
Innovatiecontract gepresenteerd. Dit geeft een overzicht van de plannen van bedrijven en
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kennisinstellingen op dit gebied en erin wordt een gemeenschappelijke visise en strategie
uiteengezet die de basis vormt voor het voorstel voor de vorming van een Topconsortium
Kennis en Innovatie Biobased Economy (TKI). Onder dit TKI vallen 6 workpackages, dit
zijn in feite programmavoorstellen voor de 6 meest relevante onderdelen van de biobased
economy. Het komt nu aan op uitvoering van het innovatiecontract en een daadwerkelijke
ontwikkleing van een (gedeeltelijk) biobased economy in de praktijk. Dit zal een belangrijke propositie zijn voor groene groei en duurzame ontwikkeling.

Green Deal (2011)
In februari 2011 publiceerde het United Nations Environment Programme (UNEP)
het rapport Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty
Eradication. In mei 2011 lanceerde de OESO) haar Green Growth Strategy.
De boodschap van beide studies is dat vergroening van de economie in het algemeen geen
rem is voor groei maar juist een nieuw motor voor groei, dat het netto banen genereert
en dat het een belangrijke strategie is om structurele armoede te verhelpen. De rapporten
willen ook de beleidsmakers motiveren om de voorwaarden te creëren voor nieuwe investeringen in een groene economie.
Steeds meer bedrijven zien het als een zakelijke kans om een voorsprong te nemen met
duurzaamheid van producten en diensten (businesscase). Duurzaam ondernemen levert zo groene groei en is daarmee een essentiële bijdrage aan het verduurzamen van
de economie en de maatschappij. Een indicatie daarvoor is ook dat ondernemers in de
Duurzame Top 100 van het dagblad Trouw van november 2011 de grootste groep vormen, 37 in totaal.
Het Duurzaamheidsakkoord was en is nog steeds uniek in Europa maar bleef helaas in de
Nederlandse publieke opinie wat onderbelicht en daardoor onvoldoende op waarde geschat. Toch leed het voor VNO-NCW en MKB Nederland geen enkele twijfel dat op deze
wijze voortgegaan moet worden op de weg naar verduurzaming en groene groei. Daarom
werd door het nieuwe kabinet-Rutte/Verhagen opnieuw ingezet op een gezamenlijk akkoord, als vervolg op het Duurzaamheidsakkoord.
Zo kwam op 3 oktober 2011 de Groene Groei Deal tot stand, waarbij zich ook de Stichting
Natuur&Milieu en MVO Nederland aansloten. Steeds meer ngo’s erkennen dat alleen een
economisch gefundeerde vergroening echt duurzaam is en op lange termijn houdbaar is.
De Groene Groei Deal is de overkoepelende deal van een serie sector- en bedrijfsdeals
(45) die zijn ondertekend en die de komende jaren verder zullen worden uitgebreid. De
overheid belooft in de deal om barrières waar ondernemers op weg naar verdere verduurzaming tegen oplopen, te zullen slechten (wetgeving, vergunningen, financiering).
Alle partijen nemen zitting in een ‘Groene Groei Board’. Deze stimuleert en bewaakt dat
de brede toepassing van ‘groei en groen’ van de grond komt. Onmiddellijk gaat aandacht
uit naar de financiering van duurzame initiatieven die kansrijk zijn en naar de mogelijkheden om energie te besparen in woningen en kantoren. Barrières die hier liggen moeten
in 2012 zijn weggenomen.
Door de economische kansen van verduurzaming te verzilveren wordt op ondernemende,
innovatieve wijze bijgedragen aan het behalen van nationale en internationale energie- en
klimaatdoelstellingen. De wereldmarkt voor groene producten biedt ook exportkansen
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voor het Nederlandse bedrijfsleven. Daarom komen er ‘groene handelsmissies’ en een
internationale benadering van grondstoffenschaarste en biodiversiteit.
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben samen met natuur- en milieuorganisaties en de overheid de Groene Groei Deal gesloten. Ter gelegenheid daarvan
hebben zij de website www.OndernemendGroen.nl gelanceerd.
Deze website laat dagelijks duurzame ontwikkelingen en innovaties in het Nederlandse
bedrijfsleven zien. De website is niet alleen een informatiebron, maar fungeert ook als
community van ondernemers. Inmiddels is op Linkedln een groep van duurzame ondernemers gestart die actief over verduurzaming discussiëren. Ondernemers kunnen de
activiteiten van hun branche op deze website laten zien of zelf actief mee discussiëren op
Linkedln. Meer informatie: info@ondernemendgroen.nl.
De activiteiten zijn ook te volgen via twitter.com/#/Onderneemtgroen
De 58 green deals zullen naar verwachting laten zien dat het overheidsbeleid moet zijn
gericht op het stimuleren en faciliteren van duurzaam ondernemerschap. Koplopers bereiden zo de weg voor de grote stroom volgende ondernemers. De Groene Groei Deal
kiest voor een aanpak van onderop. Groen en Groei zijn geen tegenpolen. Het één kan
niet zonder het ander. Zo worden banen én exportmogelijkheden geschapen.

Biodiversiteit
Ecosystemen en biodiversiteit maken het menselijk leven op aarde mogelijk en vormen een belangrijke basis voor de economie,. Biodiversiteit is de verscheidenheid van
soorten die in interactie met elkaar en de omgeving samenleven in natuurlijke eenheden,
ecosystemen genaamd. Ecosystemen en biodiversiteit zijn nodig voor een leefbaar klimaat, voor schoon water, voor een vruchtbare bodem, voor bestuiving en voor duurzame
methoden van gewasbescherming. Kortom voor een leefbare planeet en voor de productie van voldoende voedsel en biotische, hernieuwbare grondstoffen.
Ook het bedrijfleven onderkent het grote belang van duurzame ecosystemen en biodiversiteit, temeer omdat de wereldeconomie, gegeven de eindigheid van fossiele en andere
minerale grondstoffen, steeds meer ‘biobased’ zal worden, dat wil zeggen gebaseerd op
hernieuwbare, dus biotische, grondstoffen. Daarom is eind 2010 op initiatief van IUCN
Nederland, door de ondernemersorganisaties, IUCN en andere natuurorganisaties een
Platform Biodiversiteit ingesteld, onder voorzitterschap van Rein Willems (voormalig
CEO Shell Nederland). In december 2011 heeft het Platform een visiedocument gepubliceerd over ecosystemen, biodiversiteit en economie.*
In vervolg op het advies ‘Groene Groei’ van de door het vorige kabinet ingestelde Taskforce
Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (‘Alders’) is 13 december 2011 een Green Deal
‘Biodiversiteit en Economie’ gesloten waarbij het Platform in een publiekprivate samenwerking met de rijksoverheid op zich neemt uitvoering te geven aan adviezen gericht op
behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit en op verduurzaming van productiehandels- en consumptieketens. Het Platform wordt daartoe verbreed met deelname van*
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uit OS-organisaties en de kenniswereld en heet nu ‘Platform Biodiversiteit, Ecosystemen
en Economie’. Aandachtsgebied voor het Platform is naast Nederland ook het internationale speelveld, gezien de ecologische voetafdruk van Nederlandse en via Nederland in
Europa geïmporteerde biotische grondstoffen, energie en producten.

Duurzame energie
Onderdeel van het Europese energie- en klimaatpakket uit 2008 vormt de Europese
doelstelling van 20 procent hernieuwbare energie in 2020. In 2009 is in de Richtlijn voor
hernieuwbare energie per land een aparte bindende doelstelling vastgelegd om dit doel te
kunnen realiseren. Voor Nederland is de doelstelling vastgesteld op 14 procent.
De politieke fixatie op doelstellingen heeft het belang van het volgen van het concept van
de ‘Trias Energetica’ wat naar de achtergrond gedrongen. Dit concept houdt in dat energiebesparing verreweg de voorkeur heeft bij het verduurzamen van de energiehuishouding. De energie die niet opgewekt hoeft te worden omdat deze bespaard is, is eigenlijk de
meest duurzame vorm van “energie”.
Voor de verdeling van de doelstelling voor hernieuwbare energie geldt dat er tussen de
lidstaten enorme verschillen zijn in de ‘natuurlijke’ mogelijkheden en timing voor het produceren van duurzame of hernieuwbare energie. De exploitatie van zonne-energie is bijvoorbeeld goedkoper in Zuid-Europa dan in Nederland. VNO-NCW en MKB-Nederland
pleiten er daarom voor dat er mogelijkheid wordt geboden voor het verhandelen van hernieuwbare energie binnen de EU. Een middel daarvoor is bijvoorbeeld een systeem van
handel in certificates of origin. Op deze wijze kunnen de totale kosten voor het realiseren
van 20 procent hernieuwbare energie in de EU sterk gereduceerd worden: op een kostenefficiënte manier kunnen dan de 20 procent hernieuwbare energiedoelstellingen behaald
worden.
Daarnaast is van belang dat energie uit hernieuwbare bronnen ook daadwerkelijk duurzaam is. Langdurige grootschalige exploitatiesubsidies of exploitatiesteun via wettelijke
verplichtingen zijn niet duurzaam (volhoudbaar), wanneer er geen perspectief is dat een
technologie concurrerend wordt. Aandacht voor innovatie om hernieuwbare energie
goedkoper te maken is daarom cruciaal. Daarnaast is voor de publieke acceptatie het respecteren van duurzaamheidscriteria voor biomassa van groot belang. Eerste generatie
biomassa bleek niet altijd duurzaam te zijn. De totale impact op het milieu was soms zelfs
groter dan die van fossiele energie en er speelde specifiek het bedreigen van de voedselsituatie in ontwikkelingslanden. Het besef ontstond toen snel dat beter ingezet kan worden
op de ontwikkeling van werkelijk duurzame energie, dan op het overhaast realiseren van
doelen voor hernieuwbare energie die voor de korte termijn goed scoren maar die op termijn niet vol te houden is en daardoor in feite ‘onduurzaam’ zijn.

Energieeﬃciency

Het bedrijfsleven heeft al vele jaren aandacht voor energie-efficiënte verbetering en
energiebesparing. Zo werd in 1990 gestart met MJA1 (meerjaren afspraak energiebesparing) en in 1999 met het convenant benchmarking energieefficiëntie.
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Zoals hiervoor al betoogd, is energieefficiëntie-verbetering een belangrijk middel om tot
een duurzame energiehuishouding te komen. Verbetering van de energie-efficiëntie is
daarnaast ook een belangrijk middel om CO2-uitstoot te reduceren, en op langere termijn
de voorzieningszekerheid van de energievoorziening te vergroten. Verbeterde energieefficiëntie is vaak een relatief goedkope manier om CO2-uitstoot te reduceren, en er is op dit
vlak nog erg veel potentieel voor verbetering. Dat geldt vooral in de sectoren gebouwde
omgeving en transport. De EU kan initiatieven versnellen door de verdere ontwikkeling
van standaarden voor de gebouwde omgeving, slimme financieringsmodellen waarbij investeringen worden terugbetaald uit de vermeden energiekosten en door het hanteren
van energie efficiëntie als criterium bij overheidsaankopen.
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat het Nederlandse systeem van convenanten goed werkt en er geen noodzaak is voor juridisch bindende verplichtingen voor
de industrie of de energiesector op het gebied van energiebesparing. In de periode 1995
– 2007 behaalde de industrie een gemiddelde verbetering van de energie-efficiency van
1,5%, terwijl het Nederlandse gemiddelde inclusief huishoudens en andere sectoren op
gemiddeld 1,1% lag. Ook hieruit blijkt dat de planmatige en systematische aanpak van
energie-efficiencyverbetering die in de convenanten is vastgelegd tot goede resultaten
leidt. Nederland is gecommitteerd aan 2% besparing per jaar voor de niet-ETS sector en
dit wordt jaarlijks onafhankelijk geregistreerd. Ook voor de ETS-sector en de brancheorganisaties voor bier, chemicaliën, glas, papier, olie, staal en suiker is een Energie Efficiency
Convenant getekend.

Kernenergie en nucleaire technologie

Kernenergie kan als onderdeel van de energiemix in Nederland bijdragen aan schone,
betrouwbare en betaalbare energie. Met kernenergie is veel en goedkoop CO2-reductie
te behalen, er is geen subsidie nodig voor de CO2-reductie. Uranium is als grondstof
verspreid over de wereld, niet afhankelijk van politiek onstabiele regio’s en in voldoende
mate beschikbaar. De kosten van kernenergie zijn constant en voorspelbaar, en kunnen
bijdragen aan behoud van de energie-intensieve industrie in Nederland. Het realiseren
van kernenergie in Nederland door marktpartijen moet om deze redenen mogelijk zijn,
uiteraard onder de voorwaarde van veiligheid. De kosten voor opslag van kernafval en
ontmanteling moeten door de exploitant betaald worden.
Ter zake van nucleaire technologie moet Nederland naast kernenergie niet alleen een
land van uraniumverrrijking zijn, maar ook van nucleaire veiligheid (mondiaal !) en van
zorgvuldige behandeling (recycling daarbij inbegrepen) van nucleair afval. En bij dat alles
moet Nederland hét land voor medische isotopen zijn en blijven.

Duurzame grondstoﬀen
Al in het begin van de 70-er jaren van de vorige eeuw werd door de Club van Rome in
het rapport Grenzen aan de groei aandacht gevraagd voor de in een aantal decennia oprakende grondstofvoorraden. Begin 2011 heeft de Europese Commissie naar aanleiding
van eerste signalen van schaarste in markten een ‘Resource Strategy’ aangekondigd. Doel
hiervan is te komen tot een resource efficient Europa in 2020.
De belangrijkste noties hierbij zijn dat toenemende schaarste van een aantal cruciale
grondstoffen de samenleving voor grote uitdagingen stelt. Door de groeiende wereldbe36
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volking zal de mondiale vraag naar grondstoffen nog sterk toenemen. Tegelijkertijd neemt
ook de druk op beschikbaar land, het milieu en de biodiversiteit daarbij toe. Schaarste
ontstaat niet alleen doordat aanbod de groeiende vraag niet kan bijhouden maar ook door
gebrekkige toegang tot grondstoffen door politieke obstakels, ontoereikende infrastructuur en of gebrekkig functionerende markten.
De belangrijkste ontwikkeling/tendens om grondstofschaarste in de kern aan te pakken
is een cultuuromslag in het denken door ons te realiseren dat alles wat we nu afvalstoffen
noemen in feite waardevolle grondstoffen zijn. Cruciaal is het sluiten van kringlopen en
een circulaire beweging op gang brengen waardoor er in feite geen materialen of producten meer uit de kringloop vallen en verloren gaan. De verbreding van ‘Ecodesign’ en de
opkomst en bredere toepassing van ‘Cradle to Cradle’ zijn belangrijke ontwikkelingen bij
het op gang brengen van een meer op kringlopen gebaseerde economie.
VNO-NCW en MKB Nederland willen dat via een systematische beleidsaanpak en zelfregulering tot verbetering van efficiënt materialen(her)gebruik en behoud van natuurlijke
hulpbronnen komen. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat deze aanpassingen niet
leiden tot aantasting van het concurrentievermogen van de Europese industrie. Immers
de bedrijven waar efficiënt materialen gebruik relevant is verkrijgen hun grond- en hulpstoffen op internationale markten, evenals de afzet van de producten waarbij meestal
sprake is van internationale concurrentie en mondiale markten.
Een belangrijke constatering voor de ontwikkeling van de Europese ‘roadmap to resource
efficiency’ is de verwachting is dat door diverse economische en geopolitieke ontwikkelingen de prijzen van grondstoffen structureel hoog zullen blijven. Hogere grondstofprijzen
leiden er toe dat ondernemers steeds efficiënter met grondstoffen omgaan en alternatieven zoeken voor de aanwending. Deze ontwikkeling zal met inbegrip van duurzaam omgaan met schaarse en eindige grondstoffen moeten plaatsvinden, waarbij een vergroting
van het aandeel biobased grondstoffen voor de hand ligt.
Goed functionerende mondiale markten dragen daarom hier in belangrijke mate bij aan
de oplossing om op efficiënte en duurzame wijze met natuurlijke hulpbronnen om te
gaan. Beleid van de overheid dient een ondersteuning te bieden door goed marktwerking
te bevorderen, waarbij internalisering van externe kosten is meegenomen en innovatie en
resource efficiency wordt gestimuleerd, maar primair niet gereguleerd.
In situaties dat door concurrentie en korte termijn oriëntatie van spelers op de markt
toekomstige schaarste niet voldoende in prijzen tot uitdrukking kan komen (denk aan
overbevissing, roofbouw op bossen en/of bodems en ecosystemen en andere vormen van
overexploitatie) kan marktregulering nodig zijn. Om mondiaal effectief te zijn is, Europese
samenwerking essentieel.

Fiscale vergroening
Fiscale vergroening wordt vaak gepresenteerd als de belangrijkste bijdrage aan verduurzaming. Het kan bij zorgvuldige en stabiele toepassing helpen om keuzes in de goede
richting te beïnvloeden en een (extra) prikkel zijn die helpt bij marktintroductie van groene innovaties en om technologische voorsprong te bouwen.
I ntegrale visie van V NO -NCW e n MK B Ned erla n d

37

Nederland heeft ook al een breed scala aan fiscale vergroeningsmaatregelen doorgevoerd,
zodat we internationaal daarmee al behoorlijk voorop lopen.* Tegelijk moeten we ons een
viertal potentiële nadelen realiseren:
1.

2.

3.

4.

Ze zijn in de praktijk nogal eens ineﬃciënt en ze leiden tot relatief hoge uitvoeringsen administratieve lasten, mede door steeds verder uitdijende regelgeving. (zie
bijvoorbeeld de vliegtaks, de verpakkingenbelasting, de leidingwaterbelasting).
Als de nationale overheid het instrument eenzijdig en geforceerd inzet, kan het
contraproduktief zijn, omdat het leidt tot verstoring van het level playing field met
andere landen. Daarom kunnen fiscale vergroeningsmaatregelen om eﬀectief te zijn
het beste wereldwijd, maar in ieder geval Europees doorgevoerd worden.
Belastingen hebben tot doel voldoende geld in de schatkist te krijgen en hebben
daarom een stabiele grondslag nodig. Fiscale vergroeningsmaatregelen bij succes
juist leiden bij succes juist tot vermindering van inkomsten. Daarom worden ze in de
praktijk vaak gewoon als inkomstenbron gebruikt (accijnzen, vele milieuheﬃngen).
Bij fiscale vergroening moet goed gekeken worden naar de samenhang met de
bestaande milieuregelgeving en instrumenten, om zo dubbele lasten en stapeling
van instrumenten te voorkomen (Bijvoorbeeld geen CO2-belasting invoeren wanneer
bedrijven al meedoen aan CO2-emissiehandel.)

2.3 Normatief kader voor IMVO
Inleiding
De fundamentele internationale normen die ten grondslag liggen aan het internationaal opereren van bedrijven bestaan m.n. uit de fundamentele arbeidsnormen van de ILO
en de OESO-richtlijnen voor multinationals.
Deze Richtlijnen zijn medio 2011 drastisch herzien en aangevuld. Er wordt een link gelegd
met het eveneens in 2011 vastgestelde Ruggieframework inzake mensenrechten.
Tevens wordt daarbij ingegaan op de noodzaak van due diligence.
Daaronder wordt verstaan een proces waardoor bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke
negatieve impact van hun handelen kunnen identificeren, en kunnen uitleggen hoe ze
omgaan met de geïdentificeerde risico’s. Bedrijven moeten passende maatregelen nemen
om de mogelijke negatieve effecten te voorkomen of te herstellen. In dat verband is ook
het begrip ketenverantwoordelijkheid van belang.
Bij modern ondernemen hoort ook transparantie inzake het gevoerde mvo-beleid, en dus
verslaglegging of ander vormen van openbaarmaking.
Op al deze elementen van het normatieve kader voor IMVO wordt hieronder ingegaan.

Ketenverantwoordelijkheid
In de SER-Verklaring inzake IMVO (2008) is het concept ketenverantwoordelijkheid
als volgt omschreven:

*
Europese Commissie, Tax reforms in EU memberstates 2011; tax policy challenges for economic growth
and fiscal sustainability (European Economy 5/2011).
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Onder verantwoord ketenbeheer verstaat de raad het vrijwillige maar niet-vrijblijvende
commitment van bedrijven om een positieve invloed uit te oefenen op het sociaal en
milieubeleid van hun toeleveranciers. Een bedrijf is wettelijk niet verantwoordelijk voor
hetgeen zich bij haar internationale toeleveranciers afspeelt. Een bedrijf heeft soms zeer
vele toeleveranciers en kan daarom ook materieel niet verantwoordelijk gehouden worden
voor alles wat er in de keten gebeurt. Wel ligt het voor de hand een groter commitment
te verlangen naarmate de relaties met toeleveranciers frequenter en intensiever zijn en
naarmate de kenbaarheid van de situatie bij de toeleverancier groter is. De gebruikte
instrumenten zullen hiermee rekening houden en ook overigens aangepast zijn aan de
specifieke omstandigheden van iedere situatie. Het bedoelde commitment doet overigens
niets af aan de verantwoordelijkheid van nationale overheden voor de toepassing en naleving van wetgeving betreﬀende sociale en milieunormen.

De Tweede Voortgangsrapportage van de SER over de toepassing van de Verklaring
(2011) bevat een uitgebreide analyse van verschillende omschrijvingen van dit begrip
met als conclusie dat deze alle zeer ‘dicht bij elkaar in de buurt liggen’ c.q. dat de SERomschrijving spoort met de stand van internationale discussies.
Het is ook niet realistisch is om nauwkeurig aan te geven tot hoever in de keten de verantwoordelijkheid van bedrijven precies reikt. De interpretatie van verantwoordelijkheid is
een dynamisch proces waarbij vaak in de dialoog met de omgeving duidelijk wordt welke
misstanden in de keten aandacht behoeven.
Ook de OESO-Verklaring (zie hieronder) refereert aan het begrip.

Fundamentele arbeidsnormen van de ILO
De International Labour Organisation (ILO) is een tripartite organisatie, vallend onder de Verenigde Naties, waar ook Nederland uiteraard lid is. De ILO kan verdragen en
aanbevelingen vaststellen, waarover tripartite onderhandeld wordt.
Al vele tientallen jaren gelden er vier fundamentele arbeidsnormen, die ook vastgelegd
zijn in ILO-Verdragen. Deze betreffen:
t vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling
t verbod op dwangarbeid
t verbod op kinderarbeid
t beginsel van non-discriminatie
Niet alle landen hebben alle vier deze verdragen geratificeerd (afhankelijk van het verdrag
150 à 174 van de 183 lidstaten). In 1998 is echter door de ILO in een speciale verklaring
vastgesteld dat alle lidstaten zich hieraan moeten houden, ongeacht ratificatie.
Er wordt in dit verband internationaal wel gesproken over de Decent Work Agenda: het
bevorderen van de fundamentele arbeidsnormen, werkgelegenheid, sociale bescherming
en sociale dialoog De ILO heeft hierover in 2008 een Verklaring uitgebracht onder de titel
Social Justice for a fair globalisation.
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OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (2011) *
Karakter en kern van de Richtlijnen

Op 25 mei 2011 heeft de OESO de herziene Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen vastgesteld. De Richtlijnen stammen uit 1977 en waren voor het laatst herzien
in 2000. De Richtlijnen zijn een erkend ijkpunt in discussies over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO.
Het OESO-bedrijfsleven heeft opnieuw verklaard de nieuwe tekst te accepteren.
De gedragslijnen hebben de juridische vorm van niet-bindende aanbevelingen van de
OESO-regeringen aan hun multinationale ondernemingen (MNO’s).
Volgens de OESO-richtlijnen behoren ondernemingen bij te dragen aan de economische,
ecologische en sociale vooruitgang teneinde een duurzame ontwikkeling te bevorderen.
Daarnaast moedigen de richtlijnen ondernemingen aan te participeren in of steun te
verlenen aan private of multistakeholder-initiatieven en sociale dialoog ten aanzien van
duurzaam ketenbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de sociale en economische
effecten op ontwikkelingslanden.
De richtlijnen bevatten een groot aantal bepalingen ten aanzien van informatieverstrekking (verslaglegging), mensenrechten, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, milieu,
bestrijding van corruptie, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, mededinging en belastingen.
Arbeid: Respecteer de rechten van werknemers om zich te laten vertegenwoordigen,
discrimineer niet tussen werknemers en draag bij aan de daadwerkelijke afschaﬃng van
kinderarbeid en elke vorm van dwangarbeid (de fundamentele arbeidsnormen). Dreig
niet met overplaatsing van mensen of bedrijfsonderdelen om in goeder trouw gevoerde
onderhandelingen onbillijk te beïnvloeden of om werknemers te verhinderen om zich te
organiseren. Zorg ervoor dat de vertegenwoordigers van werknemers over relevante informatie over de onderneming beschikken om betekenisvolle onderhandelingen te voeren en
zich een beeld te vormen van de onderneming. Voer regelmatig overleg met werknemers
over zaken van wederzijds belang. Bied de best mogelijke lonen en arbeidsvoorwaarden
en ten minste een loon waar een gezin van onderhouden kan worden. Hanteer de hoogst
mogelijke veiligheids- en gezondheidsnormen, wees transparant over de gehanteerde
normen en onderzoek mogelijk risico’s.
Milieu: Houd rekening met de noodzaak het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid
te beschermen, een geschikt milieubeheersysteem in te voeren en in stand te houden en
uw werknemers adequaat onderwijs en training te geven over milieu-, gezondheids- en
veiligheidskwesties.
Wetenschap en technologie: Hanteer waar mogelijk praktijken die de overdracht en snelle
verspreiding van technologie en know how mogelijk maken, rekening houdend met de
bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

*
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Belastingen: Draag bij aan de overheidsfinanciën van het gastland.
Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar www.oesorichtlijnen.nl.

Resultaat van de update

De update heeft geleid tot de opname van een aantal fundamenteel nieuwe elementen
in de Richtlijnen, die meestentijds aansluiten bij bestaande ontwikkelingen in andere gremia, zoals VN, ILO of OESO. De belangrijkste daarvan zijn de volgende:
t Er is een algemene bepaling ingevoerd dat MNO’s moeten voorkomen dat zij schade
(‘adverse impact’) veroorzaken aan de maatschappelijke belangen waar de Richtlijnen
betrekking op hebben of dat zij daaraan bijdragen, niet alleen in het kader van investeringen, maar ook bij andere activiteiten. De geformuleerde verwachting dat zij zich
inzetten dergelijke schade te voorkomen strekt zich ook uit tot de eigen directe betrokkenheid van MNO’s in de toeleveringsketen. Ook indien MNO’s zelf geen bijdrage
hebben geleverd aan een schade, maar er wel een directe band is met hun activiteiten,
worden zij geacht de mogelijkheid te onderzoeken om zulke schade te voorkomen.
t Voorts dienen MNO’s in het algemeen due diligence te betrachten bij hun opereren,
om te voorkomen dat zij schade berokkenen aan genoemde belangen. De algemene
due diligence bepaling bevat geen vormvoorschriften, is flexibel en leidt zo niet tot
onbeheersbare administratieve lasten. Zij is niet van toepassing op de hoofdstukken
Wetenschap en Technologie, Mededinging en Belastingen.
t Er is een geheel nieuw mensenrechtenhoofdstuk opgenomen. De kern daarvan is een
specifiek voor het voorkomen van mensenrechtenschendingen uitgewerkte due diligence bepaling. Daarbij is ook een aantal procedurele vereisten opgenomen. Dit gedeelte sluit aan bij de Richtlijnen zoals die zijn ontwikkeld door John Ruggie, van 20052011 de speciale VN-gedelegeerde voor Business en Human Rights (zie hieronder).
t De strekking van het hoofdstuk over werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen is
verbreed. Het begrip ‘werknemer’ is verruimd, zodat de Richtlijnen op meer typen
arbeidsverhoudingen betrekking hebben. De bepalingen over kinderarbeid en dwangarbeid zijn aangescherpt. MNO’s worden verder geacht een adequaat loon te betalen
waar een gezin van onderhouden kan worden.
t Het hoofdstuk over corruptiebestrijding is uitgebreid. Het bevat nu ook de ‘vraagkant’
van omkoping, evenals afpersing. En het beschrijft meer in detail de interne voorzorgsmaatregelen die bedrijven geacht worden te nemen.*
*
Corruptie werkt marktverstorend, vermindert de kwaliteit van het overheidsfunctioneren, belemmert
buitenlandse investeringen en vormt een rem op economische ontwikkeling. Nederland kent een strikte
anti-corruptiewetgeving en veel Nederlandse bedrijven hanteren regels en compliance voor anti-corruptie.
Internationaal bezien scoren Nederlandse bedrijven gunstig als het gaat om het zich ver houden van omkopingspraktijken in het buitenland. Een onderzoek begin november 2011 van Transparency International (de
Bribe Payers Index) onder 3.000 zakenlieden uit 28 landen zet Nederland wereldwijd op nummer 1 (minste
omkopingspraktijken) met een score van 8.8.).
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Het belang van due diligence

Onder ‘due diligence’ verstaan de richtlijnen een proces waardoor bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van hun handelen kunnen identificeren, voorkomen en verminderen en kunnen uitleggen hoe ze omgaan met de geïdentificeerde risico’s.
De due diligence heeft betrekking op de activiteiten van het bedrijf zelf en op de keten.
Naast de algemene risicoanalyse behoren bedrijven ook specifieke due diligence ten aanzien van mensenrechten uit te voeren. Daarnaast behoren bedrijven volgens de richtlijnen
een mensenrechtenbeleid te voeren en in te bedden in de bedrijfsprocessen, waarbij het
bedrijf in een openbaar document aangeeft wat men op dit punt verwacht van het personeel, zakenpartners en andere betrokken partijen. Ook ten aanzien van het bestrijden van
corruptie leggen de richtlijnen veel nadruk op interne controle en due diligence.

Toezichtsmechanisme: het Nationaal Contact Punt

De regeringen die de richtlijnen hebben onderschreven, verplichten zich hieraan bekendheid te geven en een Nationaal Contact Punt (NCP) in het leven te roepen dat o.a.
informatie over de Richtlijnen moet verspreiden en, bijvoorbeeld door mediation, bij
moeten dragen aan de oplossing van gerezen kwesties rond de Richtlijnen.
Voorheen lieten de Richtlijnen veel vrijheid aan de OESO-landen om deze NCP nationaal
uit te werken. De nieuwe Richtlijnen bevatten o.a. indicatieve tijdschema’s voor de procedures. Tevens worden landen geacht voldoende middelen ter beschikking te stellen.
De NCP’s kunnen ook een rol spelen bij het oplossen van mogelijke problemen met
betrekking tot de implementatie en naleving van de richtlijnen in specifieke gevallen.
Daartoe heeft de OESO-ministerraad een aantal stappen vastgelegd en geeft het de NCP’s
de mogelijkheid om als bemiddelaar op te treden tussen partijen. Als partijen er toch
niet uitkomen, kan het NCP een verklaring uitgeven en aanbevelingen doen over de toepassing van de richtlijnen. Het NCP kan in overleg met de partijen de resultaten van de
bemiddelingsprocedure openbaar maken, tenzij vertrouwelijkheid in het belang van een
effectieve implementatie van de richtlijnen is.
NCP-rapporten kunnen geen geldige basis zijn voor sancties in het nationale bestuursrecht, bijvoorbeeld bij een subsidiebesluit. Voorts moet een voorlopig oordeel over het
bonafide karakter van een claim bij aanvang van een procedure voorkomen dat bedrijven
het slachtoffer worden van frivolous campaigns en unmeritorious claims.

Beoordeling

De ontwikkelingen van de laatste jaren op MVO-terrein zijn op een evenwichtige manier verwerkt. Daarmee kunnen de Richtlijnen de komende jaren hun positie behouden
als referentiedocument voor overheden, sociale partners en NGO’s. De tekst legt de lat
voor bedrijven in een aantal opzichten hoger. Maar zij beschermt ook tegen onrealistische
maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van bedrijven.
Wel is het belangrijker dan ooit dat de standaarden uit de Richtlijnen ook in niet-OESOlanden navolging vinden. Momenteel is een aantal grote opkomende markten geen lid
van de OESO. MNO’s uit die landen committeren zich niet aan de MVO-normen van de
Richtlijnen. Dat bedreigt het level playing field.
De Richtlijnen bevatten de opdracht aan het OESO Investment Committee om met nietleden een dialoog aan te gaan om verantwoordelijk gedrag van bedrijven, in overeenstemming met de Richtlijnen, te bevorderen en zo een level playing field te scheppen. Alleen zo
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kan de nieuwe ondertitel van de Richtlijnen, ‘Recommendations for responsible business
conduct in a global context’, worden waargemaakt.

Ruggie-framework inzake de mensenrechten (2011)*
John Ruggie bracht zijn rapport uit aan de VN Mensenrechtenraad van de VN met
daarin drie pijlers:
t de plicht van de staat om bescherming te bieden tegen mensenrechtenovertredingen
door derde partijen, waaronder ondernemingen;
t de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren;
t de noodzaak van meer effectieve toegang tot klachten- en beroepsmechanismen tegen
vermeende mensenrechtenschendingen door bedrijven.
Dit rapport heeft geleid tot vaststelling door deze Mensenrechtenraad van Guiding
Principles, een set van gedragsbeginselen voor overheden en bedrijven, in juni 2011.
Respect voor mensenrechten betekent voor bedrijven dat zij:
t een adequaat en coherent mensenrechtenbeleid, en daarop gebaseerde interne processen, vastleggen;
t een ‘due diligence’-systeem voor mensenrechten opzetten: een bedrijf moet het risico
dat het bij zijn activiteiten mensenrechten zou kunnen schenden, onderzoeken (‘impacts assessment’), passende maatregelen nemen om dat te voorkomen, de effectiviteit
van deze maatregelen monitoren en daarover rapporteren (transparantie).
Betere toegang tot klachten- en beroepsmogelijkheden betekent**:
t staten zorgen voor effectieve en toegankelijke juridische en niet-juridische klachtenmechanismen tegen mensenrechtenschendingen;
t bedrijven richten op operationeel niveau klachtenmechanismen in;
t klachtenmechanismen moeten voldoen aan een aantal criteria.
De Gedragsbeginselen zijn een evenwichtige, internationaal breed geaccepteerde inkadering voor de maatschappelijke discussie. Ze beogen daarmee ook een internationaal gelijk
speelveld voor ondernemingen.
Voor MKB-bedrijven betekent de pragmatische inslag van het raamwerk dat hun maatregelen proportioneel zijn aan hun beperktere omvang en mogelijkheden, mede afhankelijk
van de ernst van de mensenrechtenschendingen.
*
Zie ook Global Compact Network Netherlands, Business & Human Rights Initiative; “How to do business with respect for human rights; a guidancetool for companies” (2010)
**
Het World Legal Forum heeft recent onderzoek gedaan – in samenwerking met het Ruggieteam,
Ruud Lubbers en Tineke Lambooy – naar de mogelijkheden voor het opzetten van een internationaal ‘dispute
resolution and information center on CSR’ in Den Haag. Het gaat daarbij om niet-juridische conflictoplossing, zoals door middel van bemiddeling (‘mediation’). De studie had een positieve uitkomst. Daarom wordt
thans onderzocht op welk wijze een CSR Conflict Facility tot stand kan worden gebracht en wat de rol precies
zal zijn. In ieder geval zullen bij MVO-conflicten eerst bestaande niet-juridische oplossingsmechanismen
(zoals het NCP) gehanteerd moeten blijven worden. Daarnaast zal de Facility kennis en cursussen aanbieden
over alternatieve manieren om MVO-conflicten op te lossen en te voorkomen. Ook in deze tweede fase wordt
intensief met leden van het Ruggie Team samengewerkt. De verwachting is dat de Facility in 2013 zal kunnen
starten.
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Administratieve lasten als gevolg van due diligence en rapportage, zijn afhankelijk van de
omstandigheden van het concrete geval (met name de grootte van het bedrijf ) en de ernst
en waarschijnlijkheid van mogelijke schendingen
De tekst bevat een duidelijke bepaling dat de Gedragsbeginselen geen nieuwe internationaalrechtelijke verplichtingen scheppen en dat bedrijven alleen aansprakelijk kunnen zijn
voor mensenrechtenschendingen waar zij zelf direct bij betrokken zijn.

Verslaggeving
Wettelijke voorschriften

Volgens art. 2:391 lid 1 BW* zijn grote ondernemingen verplicht te rapporteren over
niet-financiële aspecten van de onderneming voor zover deze relevant zijn voor de interpretatie van de financiële informatie en de positie van de onderneming.
Dit betreft die ondernemingen die voldoen aan twee van de volgende criteria:
t activa meer dan 17, 5 mln. euro
t meer dan 250 werknemers
t netto-omzet meer dan 35 mln. Euro

Voorschriften Raad van de Jaarverslaggeving (RJ)

Op verzoek van de SER heeft de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) de al bestaande
Richtlijn 400 inzake de inhoud van het directieverslag en MVO in 2009 uitgebreid in het
licht van de ontwikkelingen ten aanzien van IMVO (ketenverantwoordelijkheid).
De bepalingen terzake zijn geformuleerd in de vorm van aanbevelingen. De RJ heeft hiervoor gekozen omdat MVO maatwerk is, waarbij het aan de onderneming zelf is om te
bepalen welke maatschappelijke aspecten in de individuele situatie relevant zijn.
In dat verband heeft de RJ ook een Handreiking MVO opgesteld. Voor Richtlijn 400 alsmede voor de Handreiking geldt dat deze uiteraard ook te hanteren zijn voor andere dan
de grote ondernemingen zoals bedoeld in van het BW.

GRI-Richtlijnen

Deze richtlijnen worden ontwikkeld in een breed multi-stakeholders consultatieproces – met bedrijven, NGO’s en universiteiten – en gelden als belangrijke wereldwijde
standaard voor maatschappelijke verslaglegging, zeker voor de internationaal opererende
bedrijven.
Doel van de GRI richtlijnen is om het MVO beleid en de economische, ecologische en
sociale prestaties van ondernemingen te meten en zichtbaar te maken.
De richtlijnen hebben verschillende revisies doorgemaakt; thans gelden de derde (3.0)
generatie richtlijnen (sinds 2006) die onlangs een update kregen in een 3.1 versie.

*
Dit artikel weerspiegelt een bepaling in de Europese richtlijn 2003/51/EG (art. 1.14). De Europese
Commissie heeft aangekondigd in 2012 met een voorstel te komen voor aanpassing/uitbreiding van dit transparantievoorschrift.
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Het Global Reporting Initiative werd eind 1997 in het leven geroepen met als doel op
wereldschaal toepasbare richtlijnen vast te stellen voor het realiseren van een duurzaamheidsverslag op bedrijfsniveau. De opzet van deze richtlijnen is een kader voor zo’n
verslag te creëren dat de nadruk legt op de samenhang tussen economische, sociale en
milieuaspecten van de bedrijfsvoering.
Het GRI is een netwerkorganisatie die een omvattend framework met richtlijnen heeft
ontwikkeld voor duurzaamheidsverslaglegging. Het GRI-bureau is sinds 2002 gevestigd in
Amsterdam en is een strategisch partnerschap aangegaan met het Earth Charter Initiative.

De GRI-Richtlijnen bieden ondernemingen nog een uitgebreidere methodiek om te bepalen over welke MVO-thema’s gerapporteerd moet worden. Gebruik van GRI is consistent
met toepassing van RJ 400.

2.4 Capita selecta
Duurzame handel
In het kader van de wereldhandel is er het streven om handelsketens te verduurzamen.
Daartoe zijn er vele internationale sectorinitiatieven. Een aantal daarvan zijn in een van
de bijlages opgenomen.
Op Nederlands niveau is er het Initiatief Duurzame Handel, waar VNO-NCW en MKB
Nederland bij betrokken, ook formeel via de Raad van Advies.

IDH: Opschalen en versnellen van duurzame handel
Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) is in 2007 geboren op initiatief van het toenmalige
kabinet en startte met verduurzamingsprogramma’s in cacao, hout, thee, natuursteen,
soja en toerisme. Onlangs kwamen daar katoen, kweekvis, elektronica, cashew, koﬃe en
specerijen bij. In 2011 zijn nieuwe programma’s gestart in (o.a.) groente en fruit, bloemen en planten en palmolie.
Binnen IDH werken meer dan 200 bedrijven en 23 maatschappelijke organisaties en
Ministeries samen aan het opschalen en versnellen van duurzame handel. Samen investeren de partners de aankomende vier jaar ruim een half miljard in verduurzaming van handelsketens in ruim 50 landen. Dat hebben zij op 29 juni 2010 vastgelegd in het Actieplan
Duurzame Handel 2011-2015. IDH financiert mee in programma’s van multinationals;
bouwt resultaat gedreven publiekprivate coalities die programma’s uitvoeren en werkt aan
het oplossen van struikelblokken door leren en innovatie.

In het Actieplan 2011-2015 roepen de betrokken bedrijven de politiek op, gesteund door
VNO-NCW en MKB Nederland, om verduurzaming door publiek-private samenwerking
in het IDH actief te ondersteunen. Deze oproep raakt hiermee direct aan de noodzaak tot
samenwerking van bedrijfsleven en de overheid in het verduurzamen van productieketens. Het huidige kabinet steunt IDH met 20 miljoen euro per jaar.
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Ook in de handelspolitiek is aan de orde hoe aspecten van duurzaamheid voldoende tot
hun recht kunnen komen.
Uitgangspunt moet zijn dat sprake is en blijft van een open internationaal (handels)verkeer, waarbij een partij niet eenzijdig zijn normen inzake zgn. non trade concerns (NTC)
oplegt aan anderen. Het doel van het betrekken van NTCs mag natuurlijk nooit zijn om
de facto tot protectionisme te komen. Anderzijds hebben overheden ook een taak in het
bevorderen en ondersteunen van internationale duurzaamheid. Gebrek aan aandacht
daarvoor kan het publieke draagvlak voor open handel ondermijnen.
De beste benadering bij dit ingewikkelde vraagstuk is een genuanceerde, zoals die in het
SER-advies Duurzame globalisering van 2008. Deze komt erop neer dat de Nederlandse
overheid multilateraal inzet op versterking van de internationale rechtsorde en brede
naleving van internationaal aanvaarde duurzaamheidsnormen om daarmee een wereldwijde duurzame ontwikkeling te bevorderen. In EU-verband wordt ernaar gestreefd om
handelspartners via handelsakkoorden hieraan te committeren.
Bij eenzijdige inzet van handelsmaatregelen om aan NTCs tegemoet te komen is grote
terughoudendheid geboden omdat de inzet van handelsmaatregelen gevolgen heeft voor
zowel Nederland resp. de EU als voor exporterende landen op wie de maatregel van toepassing is. Bovendien kan aan andere landen dan niet hetzelfde recht ontzegd worden
(boomerang effect).
In het kabinetsstandpunt van 2009, dat is overgenomen door het huidige kabinet, is voor
handelspolitiek en NTC een afwegingskader geformuleerd met zeven afwegingspunten;
wat is het doel? welke mogelijke maatregelen? alternatieven? niet (verkapt) protectionistisch of onnodig discriminatoir? Economische, politieke en juridische risico’s? Gevolgen
voor ontwikkelingslanden? Kosten en uitvoerbaarheid?
Uit deze punten blijk dat eenzijdig opgelegde NTC vaak niet mogelijk, realistisch of zelfs
wenselijk zijn in een wereld die zo sterk onderling verbonden is en alleen door samenwerking bij elkaar gehouden kan worden.
Bovendien geldt dat overheden langs vele andere lijnen, bijvoorbeeld in het kader van
ontwikkelingssamenwerking, al een duurzame ontwikkeling bevorderen, steeds vaker in
samenwerking met het bedrijfsleven.

Duurzame ontwikkelingssamenwerking
Werd ooit gesproken van ontwikkelingshulp, vanaf de jaren zeventig werd dat ontwikkelingssamenwerking (OS). Hieruit blijkt al een besef dat het niet enkel gaat om eenzijdige hulp door het rijke Westen vanuit het enkelvoudige belang van het arme Zuiden maar
om een meer gelijkwaardige verhouding vanuit gezamenlijke belangen.
Dat laatste was echter nog evel decennia meer een ideaal dan een realiteit. In de praktijk
domineerden toch vaak de ‘goede bedoelingen’ vanuit het Westen. En dat gold zeker ook
Nederland met de overheid als bewaker van rechtvaardigheid en solidariteit in een sturende en geldverdelende rol. Of het allemaal wel zo effectief was in termen van structurele
verbeteringen werd daarbij minder gelet.
In de nieuwe eeuw is zich de noodzaak en onvermijdelijkheid van echte effectiviteit op
basis van volwassen relaties gaan opdringen als gevolg van de de verwevenheid van de
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wereldeconomie (opkomst BRICS-landen), de opkomst van nieuwe donoren en het gegeven dat juist ontwikkelingslanden een belangrijke factor zijn bij klimaatverandering,
biodiversiteit en grondstofschaarste.
Ontwikkelingssamenwerking speelt zich af in een dynamische setting van verschuivende
economische machtsverhoudingen. Daarin is het niet vreemd om – zoals Buitenlandse
Zaken in zijn begroting 2012 schrijft – sterker naar het eigenbelang te kijken.
Ook dan geldt echter het belang van duurzaam ondernemen c.q. duurzame ontwikkeling.
De noodzaak van duurzame ontwikkeling raakt alle landen in de hele wereld.
Daarmee is het inzicht gerijpt dat het OS-beleid zich hierop moet richten en dus op zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden. En dat vraagt bij uitstek om het benutten van de
private kracht van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties op
gebieden waar Nederland goed in is. Zo kan het werkelijk komen tot win-wins en daarom
ook minder bilaterale hulp en meer op duurzaamheid gerichte ontwikkelingsssamenwerking.
De SER heeft hierover in september 2011 een belangrijk advies uitgebracht, waarvan
de titel al duidelijk maakt in welke richting dit advies gaat: Ontwikkeling door duurzaam
ondernemen.
In het advies wordt een goede uitwerking van de rol van de Nederlandse private sector geven. Daarbij ligt een nadrukkelijke – maar niet exclusieve – koppeling aan de topsectoren
voor de hand. Niet alleen water en voedsel, maar breder: Ook de topsectoren life sciences,
transport en logistiek, ICT en high tech zijn van meerwaarde voor OS-landen en hebben
in hun plannen van aanpak in het kader van het topsectorenbeleid van en met het kabinet
aangegeven een inzet in die richting te willen plegen.
De belangrijkste wegen om die Nederlandse private kracht sterker te benutten zijn: (i)
versterking van de “enabling environment”, waaronder het ondernemingsklimaat en
infrastructurele voorzieningen, (ii) langdurige bilaterale samenwerkingsverbanden met
ontwikkelingslanden vanuit de toegevoegde waarde van Nederlandse private actoren, (iii)
verbetering van de werking van markten, (iv) versterking van partnerschappen, (v) bevordering van het gelijke speelveld bij aanbestedingen van multilaterale organisaties en (vi)
een steviger rol voor de ambassades.
Het advies geeft ook heel concrete aanbevelingen ten aanzien van het OSinstrumentarium. Zo is voortzetting van programma’s om relaties tussen Nederlandse
en lokale bedrijven te versterken (zoals het private sector investeringsprogramma PSI
en het Fonds Opkomende Markten) en om het ondernemersklimaat te versterken (zoals
de ontwikkelingsbank FMO) wenselijk. Ook moeten langdurige programma’s worden
opgezet met individuele ontwikkelingslanden op gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven toegevoegde waarde heeft. Belangrijk is daarnaast de bepleite verandering en
budgettaire verruiming van het infrastructuurprogramma ORIO (voorheen: ORET): de
ontwikkel- en innovatiekracht van het bedrijfsleven in dit programma moet weer voorop
komen te staan. De ambassades en consulaten in ontwikkelingslanden moeten voldoende
capaciteit en kennis hebben om met het Nederlandse bedrijfsleven samen te werken. Ook
is het wenselijk bedrijfslevenprogramma’s niet te beperken tot landenlijsten, maar vooral
te kijken of initiatieven bijdragen aan duurzame economische groei.
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De bijdrage van “het” Nederlandse bedrijfsleven is ook veel gedifferentieerder dan verondersteld. Investeringen, samenwerking, import, export, lokale productie: het Nederlandse
bedrijfsleven is op velerlei wijzen in ontwikkelingslanden betrokken.
Hert kabinet heeft op 4 november 2011 in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld
het advies te volgen. Daarmee is een wezenlijk nieuwe koers ingeslagen ten aanzien van
het OS-beleid, die geheel past in de lijn van het streven naar duurzame ontwikkeling op
basis van samenwerking met honorering van wederzijdse belangen en een belangrijke innovatieve rol voor het bedrijfsleven.
Dat bedrijven zich daarbij moeten houden aan de nieuwe OESO-richtlijnen spreekt voor
zich. Van belang is wel om ook bedrijven uit nieuwe donorlanden hierop aan te spreken,
zodat er ook via deze weg een wereldwijde standaard (en daarmee level playing field)
groeit voor het gedrag van internationaal opererende bedrijven.

MDG Scan (zie www.mdgscan.com)
NCDO heeft samen met Sustainalytics een online tool ontwikkeld waarmee bedrijven
kunnen bekijken aan welke millenniumdoelen zij een bijdrage leveren. In juni 2010 heeft
Systainalytics een onderzoek gepubliceerd waarin het de bijdrage van twintig gerenommeerde, veelal Nederlandse multinationals aan de millenniumdoelen (MDG’s) in kaart
heeft gebracht *. Deze bedrijven creëren werkgelegenheid, verkopen producten en diensten en voeren maatschappelijke projecten uit. Op die wijze dragen ze bij aan economische ontwikkeling en daarmee aan de millenniumdoelen. Volgens de studie hebben de
twintig geselecteerde bedrijven een gezamenlijke positieve impact op 8,2 miljoen mensen
in ontwikkelingslanden. De belangrijkste bijdrage werd geboekt ten aanzien van MDG 1:
het halveren van armoede en verminderen van mensen met honger.
ICC kent sinds 2000 tweejaarlijkse prijzen (World Business and Development Awards)
toe aanvoor ondernemingen die het best hebben bijgedragen aan te bereiken MDG’s. In
sept 2010 waren er 10 winnaars, waaronder twee Nederlandse, i.c. DSM en Heineken (zie:
http://www.iccwbo.org/WBA/id7032/index.html).
Tijdens de Millenniumtop ontving DSM de Award 2010, op grond van de bijdrage aan het
bereiken van de Millennium Development Goals (MDGs) van de Verenigde Naties.
Zie voor de millenniumdoelen ook de jaarlijkse Millennium Development Goals Reports van
de Verenigde Naties (laatstelijk in juni 2011).
* Het gaat om: Air France-KLM, Ahold, Royal Dutch Shell, Akzo Nobel, ING Group, Phillips, Randstad,
Unilever, BAM Group, ArcelorMittal, TNT, DSM, Arcadis, CSM, Crucell, SNS Reall, Vlisco, Dunea, Colruyt
Group en Olam International.

Busan: 4th High-Level Forum on Aid Eﬀectiveness

Een belangrijke ontwikkeling in het streven naar een nieuw globaal partnerschap is in
gang gezet op de laatste top over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking in het
Zuid Koreaanse Busan. Een belangrijke ontwikkeling die zijn beslag heeft gekregen tijdens
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de top is de betrokkenheid van het bedrijfsleven en nieuwe donoren zoals China, India
en Brazilië. Het formuleren van een gezamenlijke visie met deze nieuwe spelers voor de
Verklaring van Busan mag dan ook als een succes worden beschouwd en is een belangrijke
stap vooruit. Hiermee wordt recht gedaan aan de veranderende mondiale realiteit waarin
de rol van de traditionele Westerse donoren sterk aan het veranderen is. Ook een herwaardering van de private sector maakt hier onderdeel van uit. Juist de private sector kan
met haar kennis en kunde een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere economische
verzelfstandiging van (ontwikkelings)landen.
De top in Busan over effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking lijkt erin te zijn geslaagd om de klassieke hulp te verbinden met een moderne benadering van ontwikkeling. Dit biedt perspectieven voor de toekomst, maar vraagt ook van traditionele spelers
zoals de OESO/DAC dat deze haar eigen regels in lijn zal moeten brengen met de nieuwe
mondiale werkelijkheid. Daarnaast moet de OESO/DAC belemmerende regelgeving voor
de private sector wegnemen om de rol van de private sector effectief te laten zijn in haar
bijdrage aan het gestage proces van economische verzelfstandiging van ontwikkelingslanden. Hier valt juist de grootste winst te behalen voor de Westerse wereld.

Een breed welvaartsbegrip
Welvaart impliceert niet alleen materiële vooruitgang (welstand en productiviteitsgroei), maar ook sociale vooruitgang (welzijn en sociale cohesie) en een goede kwaliteit
van de leefomgeving (ruimtelijke- en milieukwaliteit). Dit brede welvaartsbegrip sluit
aan bij de sociaal-economische doelstellingen die de SER in 1992 heeft geformuleerd in
De winst van waarden. Het gaat daarbij om de bevordering van duurzame economische
groei, een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie en de totstandkoming van een redelijke
inkomensverdeling.
In zijn advies Meer werken aan duurzame groei uit 2010 heeft de SER verdere invulling
gegeven aan de noodzakelijke verduurzaming van de (Nederlandse) economie. De SER
vindt dat ook milieu-, sociale- en andere economische indicatoren nadrukkelijker bij de
beleidsafwegingen moeten worden betrokken. Het gaat er uiteindelijk om de verschillende indicatoren in samenhang te bezien. Dit brengt de SER tot de aanbeveling het CBS
en de planbureaus uit te nodigen om in aansluiting op de Europese aanpak te komen
tot een overzichtelijke set van duurzaamheidsindicatoren (‘dashboard’), die op relevante
momenten in het politieke proces een substantiële rol kunnen spelen. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om de doorberekening van verkiezingsprogramma’s, het regeerakkoord en
de jaarlijkse begrotingscyclus.
Los daarvan is met de publicatiereeks van de Monitor Duurzaam Nederland al een belangrijke stap gezet in een proces om jaarlijks kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren te
bepalen en daarover te rapporteren. Dit proces zal geleidelijk een vastere vorm krijgen en
op termijn een betrouwbaarder beeld geven van de verduurzaming van de Nederlandse
economie.
De Monitor – waarvan de laatste versie in november 2011 is uitgebracht – kiest voor een
set van indicatoren in plaats van voor een enkele duurzaamheidsindicator en doet daarmee recht aan de meervoudigheid van duurzame ontwikkeling.
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Duurzaamheid en mededinging
Duurzaamheid vergt samenwerking tussen partijen in de keten. De NMa toetst dergelijke initiatieven aan de mededingingsregels. Vanuit het bedrijfsleven wordt met enige
regelmaat aangegeven, dat de mededingingswetgeving duurzaamheidsinitiatieven in de
weg zou staan. Een belangrijke klacht is dat producenten de hogere kosten van duurzame
producten niet kunnen doorberekenen aan de consument en ook niet mogen verdelen
over alle geledingen van de agrofoodketen. Daarnaast vinden ondernemers de mededingingsregels vaak erg onduidelijk waardoor ze niet zeker zin of hun initiatieven wel mogen.
Volgens het kabinet zijn veel duurzaamheidsinitiatieven mogelijk zijn binnen de regels
van de bestaande mededingingswetgeving.*
Natuurlijk blijven er in de praktijk altijd vragen over interpretatie van regels. De NMa
doet het een en ander om de uitleg van de mededingingsregels te verduidelijken, zij publiceert bijvoorbeeld beleidsregels die mededingingsrechtelijke bepalingen verduidelijken, maakt richtsnoeren bekend en organiseert regelmatig ronde tafelbijeenkomsten over
verschillende mededingingsthema’s. Wanneer sprake is van nieuwe rechtsvragen kan de
NMa een informele zienswijze geven.

Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen biedt veel kansen. Wat nodig is, is een dynamische aanpak gericht
op innovatie van de productketens, diensten en werken.
Deze aanpak vraagt constructief overleg tussen de klant en leverancier over waar de kansen voor verduurzaming liggen.
De overheid stelt niet langer eenzijdig de criteria vast, maar benut het hele inkoopproces
ten behoeve van verduurzaming. De overheid gaat uit van vertrouwen in de markt door
zich te richten op de te bereiken duurzaamheidsdoelen en te sturen op processen.
In het advies Duurzaam Inkopen van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De
Groene Zaak en NEVI d.d. juni 2011 is deze benadering uitgewerkt in 11 aanbevelingen.
1.
2.
3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jaag verduurzaming aan door innovatiegericht inkopen centraal te stellen
Bevorder functioneel specificeren
Hanteer geschiktheidseisen en/of selectiecriteria gericht op de verduurzaming van
bedrijfsprocessen
Formuleer centraal minimum- en gunningscriteria op basis van een nieuwe aanpak
Maak meer gebruik van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)benadering en geef duurzaamheid een serieuze weging in de gunning
Investeer in verdere professionalisering en communicatie
Zorg voor een solide financieel-economische onderbouwing van het beleid
Verbeter de monitoring van duurzaam inkopen
Beperk de administratieve lasten
Aandacht voor de aanpak (inter)nationale sociale voorwaarden
Sluit waar nuttig aan bij Europese ontwikkelingen

*

Brief van staatssecretaris Bleker aan de Tweede Kamer d.d. 16 november 2011.

4.
5.
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De aanbevelingen zoeken de maximale ruimte op die de aanbestedingsregels bieden
door elke stap van het inkoopproces zodanig in te richten dat verduurzaming beloond
wordt. Door innovatiegericht of functioneel in te kopen, wordt de inkoop doelgericht geformuleerd en niet middelgericht. Ook kan zo gedifferentieerd worden in ambitieniveau
en kan worden meebewogen met de continu technologische en andere ontwikkelingen.
Duurzaam inkopen kan zo een blijvende impuls geven aan vernieuwende oplossingen in
de markt of daar nog een stap verder in gaan als lead customer.
Om duurzaamheid ook werkelijk een rol te laten spelen in de gunning, is het ook van
belang de totale levensduurkosten in ogenschouw te nemen. Duurzaam inkopen moet
leiden tot winst voor de belastingbetaler, de toeleverancier en de samenleving. Dit komt
ook tot uitdrukking in de prijs die de overheid wil betalen voor het totaalplaatje van duurzaamheid, prijs, kwaliteit en veiligheid.
Het kabinet heeft deze fundamentele nieuwe benadering overgenomen. Ook in 2012 kan
dus verder gewerkt worden aan de implementatie daarvan, welke VNO-NCW en MKB
Nederland zullen blijven bevorderen.

Duurzame inzetbaarheid werknemers
Voor werknemers is ‘duurzame inzetbaarheid’ de vertaling van duurzame ontwikkeling. Het ideeal daarbij is om het ontwikkelingspotentieel van mensen zo goed mogelijk
tot gedling te brengen.
In de vorige eeuw was het streven om weknemers levenslang zoveel mogelijk zekerheid
te bieden in de vorm van een ‘vaste baan’, met voor het geval dit desondanks niet lukte,
een zo royaal mogelijke uitkering. Maar steeds duidelijker werd dat deze externe regelingen uiteindelijk geen garantie voor ‘duurzame inzetbaarheid’ boden. Daarvoor is immers
nodig dat werknemers en werkzoekenden hun kansen op werk zo groot mogelijk houden
door voortdurende aandacht voor het bijhouden c.q. verbeteren van vakbekwaamheid
resp. het werken aan bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van de toekomst.
Dit employabilitybeleid kan versterkt worden door afspraken in de cao of per onderneming. Ter ondersteuning daarvan kwamen de laatste jaren diverse aanbevelingen van de
Stichting van de Arbeid tot stand, zoals de Nota Duurzame inzetbaarheid (2006).
Ook ontslagregelingen en sociale zekerheidsregelingen zouden hierop meer afgestemd
moeten worden, een proces dat nog zeker niet voltooid is. Zo zouden ontslagvergoedingen meer hieraan gerelateerd kunnen worden en de WW-periode verkort tot een periode
waarin het ‘van werk-naar-werkinstrumentarium’ zijn werk kan doen.
Om werkenden duurzaam inzetbaar te houden, is daarnaast aandacht voor werkomstandigheden uiteraard van belang. Het gaat daarbij natuurlijk om de arbeidsomstandigheden
in klassieke zin (‘arbo’) maar ook om een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid
qua arbeidstijden, een arbeidsklimaat waarin inbreng van de kennis en inzichten van de
werkenden op prijs wordt gesteld enz. In dat verband wordt internationaal wel gesproken
over de Decent Work Agenda, waarover de ILO in 2008 een Verklaring heeft uitgebracht.
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Op deze wijze wordt het door inspanningen van beide partijen voor werkenden goed
mogelijk om langer door te werken, ook na het 65e jaar. De noodzaak hiertoe is in het licht
van de dubbele vergrijzing (meer ouderen, die ook langer leven) onontkoombaar.
VNO-NCW en MKB Nederland steunen dan ook de kabinetsvoorstellen om de AOWleeftijd te koppelen aan de levensverwachting volledig.
Gelukkig is in het najaar van 2011 een tripartite Pensioenakkoord gesloten, waarin de
AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan de levensverwachting (met op die grond verhoging
tot 65 jaar in 2020 en tot 67 jaar in 2025) en de aanvullende pensienregelingen structureel
houdbaar gemaakt worden. Recentelijk heeft de Tweede Kamer ingestemd met de herziene AOW-regeling, ruim 50 jaar na invoering daarvan.
Tevens zijn uitgebreide Stichtingsaanbevelingen overeengekomen, gericht op duurzame
inzetbaarheid van oudere werknemers (scholing/employability, vitaliteit/gezondheid/
arbo, kosten/productiviteit en mobiliteit/re-integratie).

Duurzaam beleggen pensioenfondsen en verzekeraars
In 2001 kwamen sociale partners in de Stichting van de Arbeid met een aanbeveling aan
pensioenfondsen om MVO beter in het beleggingsbeleid te integreren. Pensioenfondsen
zijn sindsdien deze maatschappelijke taak in toenemende mate gaan vervullen, aldus de
evaluatie van de aanbeveling van de Stichting in 2009.
Uit onderzoek van de drie pensioenkoepels in hetzelfde jaar onder negentig fondsen –
samen goed voor 80 procent van het totale belegde vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen – bleek dat 73 procent van de onderzochte fondsen een MVO-beleid had
geformuleerd*.
Ook de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) volgt de duurzaamheid van beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen op de voet. In 2011 kwam
de vijfde editie van de jaarlijkse Benchmark Responsible Investment uit, waaruit blijkt dat
steeds meer fondsen een verantwoord beleggingsbeleid voeren. Als belangrijke uitdagingen voor de toekomst wijst de VBDO op het uitbreiden van beleggingscategorieën en
instrumenten alsmede verbeterde informatie-uitwisseling tussen vermogensbeheerders
en de fondsen**.
Tenslotte kan vermeld worden dat ruim 20 Nederlandse fondsen de VN-principes voor
verantwoorde investeringen (UNPRI) hebben ondertekend. Dit zijn procesprincipes
waarin onder meer wordt gesteld dat milieu, sociale en governance aspecten moeten worden betrokken in het beleggingsbeleid en besluitvormingsproces
Verzekeraars, die lid van het Verbond van Verzekeraars zijn, hebben de Code Duurzaam
Beleggen vastgesteld. De code is per 1 januari 2012 in werking getreden en schrijft de
UNPRI voor alsmede de UN Global Compact met principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Daarnaast is een apart artikel in de code
opgenomen, waarin staat dat beleggingen in controversiële wapens worden uitgesloten.

*
VB [et al.] (2009) Inventarisatie verantwoord beleggen, brief aan de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, kenmerk B/09/2457/TW.
**
Zie VBDO (2011) Benchmark Responsible Investment by pension funds in the Netherlands 2010.
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De code is van toepassing op alle beleggingscategorieën, maar geldt alleen voor intern
beheerd vermogen. Ten aanzien van extern beheerd vermogen en voor derden beheerd
vermogen geldt een inspanningsverplichting. De code is ‘comply or explain’.
Aangezien het Verbond ca 95% van de Nederlandse verzekeringsmarkt vertegenwoordigd
is duurzaam beleggen hiermee breed op de kaart gezet.
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3. Implementatie van duurzaamheid/mvo

3.1 Stakeholdersmodel
3.2 Implementatie MVO-beleid
3.3 Transparantie
3.4 Global Compact Nederland
3.5 MVO Nederland
3.6 Rol VNO-NCW en MKB Nederland
3.7 Overlegeconomie

3.1 Stakeholdersmodel
Deze wordt in Nederland gezien als een samenwerkingsverband van verschillende
stakeholders, zoals in het SER-advies over ‘Evenwichtig ondernemingsbestuur’ uit 2007
omschreven wordt:
“De raad ziet de onderneming als een langetermijn-samenwerkingsverband van diverse
bij de vennootschap betrokken partijen. De belanghebbenden zijn de groepen en individuen die (direct of indirect) het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap
beïnvloeden of erdoor worden beïnvloed. Het bestuur en de RvC hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van de diverse belangen, doorgaans primair gericht
op de continuïteit van de onderneming. Deze keuze voor het stakeholdermodel wordt in
ons land breed gedragen: niet alleen door de SER, maar ook door de commissie-Tabaksblat die de Nederlandse Corporate Governance Code opstelde, door de commissie-Frijns
die adviseert over de toepassing van de Code en door het kabinet”.

Op weg naar duurzaamheid onderhouden ondernemingen steeds meer contacten met
relevante non-gouvernementele organisaties (ngo’s). Waren deze vroeger doorgaans sterk
gericht op actie tegenover bedrijven en/of de overheid, thans ontwikkelen deze zich in
veel gevallen bewust tot overlegpartners.
Juist in relatie tot duurzaamheidsthema’s is dit een gunstige en logische ontwikkeling.
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Sommige ngo’s begeven zich op het pad van advisering op basis van hun kennis van lokale
situaties wereldwijd; ze worden consultants. En uiteraard is er niets op tegen als ondernemingen hiervan (willen) profiteren, mits ook hier sprake is van vrijwilligheid.

3.2. Implementatie MVO-beleid
(I)MVO moet zich op basis van het normatieve kader kunnen ontwikkelen in vrijheid
en dus pluriform. Achtereenvolgende kabinetten van diverse samenstelling in Nederland
hebben deze basislijn consistent onderschreven, tot en met het huidige kabinet.*
De invulling daarvan behoort immers tot de kern van het ondernemen. En in brede zin
duurzame produktie en dienstverlening is ook meer en meer een businesscase geworden,
zoals in deze publicatie geschetst.
Sinds eind 2010 bestaat er een internationaal erkende norm voor de implementatie van (I)
MVO, namelijk ISO 26000. Ook hier gaat het om een vrijwillig instrument, gelet op het karakter van MVO (en dus niet een certificeerbare norm, zoals doorgaans bij ISO-normen).
ISO 26000 is een internationale richtlijn over maatschappelijke verantwoordelijkheid
van organisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn bij de jarenlange onderhandelingen
hierover betrokken geweest.
Het document is geen eisenstellend document (en kan dan ook niet voor certificatie
of in het kader van contracten worden gebruikt), maar het is een hulpmiddel, een zgn.
guidance document. Het document beoogt handvatten te geven aan organisaties (zoals
ondernemingen) voor het invullen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. ISO
26000 kan ondersteuning bieden bij het in de praktijk brengen van MVO. Uiteraard laat
ISO 26000 ruimte om MVO op maat in te vullen.
ISO 26000 zet allereerst een zevental algemene MVO principes uiteen: het afleggen van
rekenschap, het bieden van transparantie, het vertonen van ethisch gedrag, tonen van respect voor de belangen van stakeholders, voor de wet- en regelgeving, voor internationale
gedragsvormen, en voor de mensenrechten.
ISO 26000 biedt organisaties een kader om te helpen de maatschappelijke impact van
de eigen activiteiten te analyseren en ook die van andere organisaties in de keten en
invloedssfeer. Het document beschrijft hoe een organisatie zijn stakeholders kan identificeren en hoe rekening kan worden gehouden met hun belangen en visies.
Om het brede begrip MVO hanteerbaar te maken gaat ISO 26000 vervolgens meer in
detail in op een aantal kernthema´s van MVO, zoals het bestuur van de organisatie,
mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden, en betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.

*
Zie de brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de Tweede Voortgangsrapportage van de SER
inzake de de SER-Verklaring IMVO d.d. 27 april 2011. De Europese Commissie heeft op 25 oktober 2011 zijn
visie gepresenteerd over de ontwikkeling van CSR (Corporate Social Responsability) in de periode 2011-2014.
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In november 2011 is door NEN een handleiding (officieel geheten Nederlandse Praktijkrichtlijn 9026) uitgebracht voor organisaties die aan de hand van ISO 26000 een zelfverklaring willen afgeven. De handleiding bevat 42 concrete onderzoeksvragen. Voor dergelijke
zelfverklaringen heeft NEN tevens een website geopend, waarop deze zelfverklaringen
kunnen worden geplaatst als optionele faciliteit.
Deze zelfverklaring van bedrijven inzake de toepassing van ISO 26000 komt tegemoet
aan de vraag die in de markt leeft om zichtbaar te maken wat het bedrijf aan MVO doet.
Er bestaan overigens vele handleidingen c.q. stappenplannen, aangeboden door diverse
organisaties, voor de implementatie van IMVO.
Op het aspect ketenverantwoordelijkheid zijn er bijvoorbeeld documenten van MVO
Nederland en de International Chamber of Commerce (2007/2008).
VNO-NCW heeft in december 2011 samen met de Duitse zusterorganisatie BDA een
handreiking uitgebracht over de toepassing van de OESO-richtlijnen 2011.

Rol bedrijfstak

Bij de implementatie kunnen bedrijven zich uiteraard laten bijstaan door hun branche-organisatie. Daarnaast kunnen ook bedrijfstakken als zodanig een rol spelen bij de
implementatie van duurzaamheid en MVO. Er zijn inmiddels talloze voorbeelden, nationaal en internationaal, van branche-initiatieven. Soms is dat in de vorm van multi-stakeholdersinitiatieven, waarbij dus meerdere partijen worden betrokken, zoals bijvoorbeeld
vakbonden, ngo’s, overheden en/of kennisinstellingen.*

Rol OR

De SER heeft in oktober 2011 een notitie vastgesteld over de mogelijke rollen van de
OR bij de ontwikkeling van het (I)MVO-beleid van een onderneming.
De SER geeft daarbij aan dat ondernemingsraden een stimulerende rol kunnen vervullen op het gebied van MVO. De SER stelt dat de WOR en het Burgerlijk Wetboek veel
aanknopingspunten bieden om deze rol van ondernemingsraden vorm te geven. Om ondernemingsraden te ondersteunen bij het invullen van deze rol heeft de SER de notitie als
bijlage toegevoegd aan zijn Voorbeeldreglement voor ondernemingsraden. Hiernaar zij
verder verwezen. In de SER-notitie wordt ook verwezen naar een MVO-Modelcode van
de Stichting Multinationale Ondernemingsraden, die wellicht bruikbare elementen bevat.

3.3 Transparantie
Transparantie is een kenmerk van een integere organisatie. Door openheid kan de onderneming vertrouwen winnen bij haar stakeholders, haar reputatie versterken en mensen aan zich binden. De maatschappelijke omgeving vraagt ook een open houding en een
heldere communicatie.
Verslaglegging is één van de instrumenten voor de interactie van een bedrijf met zijn
stakeholders. Ook op andere wijzen kan worden gecommuniceerd – al dan niet via
*
Zie voor een niet-limitatief overzicht daarvan bijlage 2 bij deze publicatie. Daarnaast is er de rol, die
vele produktschappen spelen op het terrein van duurzaamheid en mvo. De toekomst van de schappen is
onzeker geworden nu de Tweede Kamer in december 2011 in een motie heeft uitgesproken de pbo-structuur te
willen opheffen.
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de website – door bedrijven en sectoren over hun handelwijze (mission statements,
bedrijfscodes, speciale rapporten, openbare bijeenkomsten enz.).
Uiteraard geldt dat gedetailleerde schriftelijke verslaglegging vooral aan de orde is in
grotere ondernemingen
Met het toenemend aantal groter ondernemingen dat een verslag uitbrengt over haar
MVO-beleid (als onderdeel van het jaarverslag of separaat), groeit ook de aandacht voor
de betrouwbaarheid van deze verslagen. Zowel voor ondernemingen als de omgeving is
het van groot belang dat maatschappelijke verslaggeving als betrouwbaar wordt ervaren.
Volledigheid en afstemming op de informatiebehoefte van stakeholders is hierbij cruciaal.
Ook kan openheid over dilemma’s de geloofwaardigheid helpen te vergroten.

Verificatie

De vraag komt ook op of vormen van externe toetsing de betrouwbaarheid kunnen
versterken. Verificatie van een verslag door een externe partij – via een dialoog met de
relevante stakeholders of via toetsing door een onafhankelijke derde – kan gezien worden
als een extra investering in de transparantie van de onderneming. Dat steeds meer ondernemingen een externe controle van hun maatschappelijke verslagen laten uitvoeren, laat
zien dat men hier toegevoegde waarde aan toekent. Het draagt waarschijnlijk bij aan de
internationale waardering voor de grote Nederlandse multinationale ondernemingen die
in het begin van deze paragraaf is gesignaleerd. Uiteindelijk is het aan de onderneming
zelf om af te wegen of de meerkosten van een externe toets opportuun is, c.q. of men
vindt dat deze voldoende bijdraagt aan (extra) betrouwbaarheid (meerwaarde). Dit kan
ook mede afhangen van het stadium waarin de onderneming zich met haar maatschappelijke verslaggeving bevindt.

Naleving

Voor de mate en wijze van rapportage van onder de BW-bepalingen annex RJ 400 vallende ondernemingen zij verwezen naar de Tweede Voortgangsrapportage van de SER inzake IMVO d.d. april 2011 alsmede de Transparantiebenchmark 2011 van het ministerie
van EL&I d.d. november 2011.

Transparantiebenchmark 2011
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) reikt jaarlijks een prijs
uit, samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), aan de organisatie met het meest transparante jaarverslag op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen.De winnaar wordt gekozen uit 469 bedrijven en instellingen. In november 2011
werd DSM winnaar (Phlips tweede, Akzo Nobel derde; in 2009 en 2010 waren RABO resp.
KPN winnaar). Daarnaast werden aparte prijzen uitgereikt aan Mondial Movers als beste
MKB-er en aan Bavaria die de themaprijs voor grootste stijger in ontvangst mocht nemen.Via
de website www.transparantiebenchmark.nl zijn de scores van bedrijven te zien.
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Uit een vergelijking van de jaarlijkse TB’s blijkt dat MVO-verslaggeving sinds 2004 flink
tot bloei is gekomen. Bijna 20% van de onderzochte ondernemingen past externe verificatie toe. De samenvatting van de TB 2011 sluit dan ook af met de conclusie dat ”de toekomst van MVO-verslaglegging er goed uit ziet”.
Bedrijven die onder de Nederlandse Corporate Governance Code (Code Frijns) vallen
(beursvennootschappen) zijn sinds 1 januari 2009 op een ‘pas toe of leg uit basis’ gehouden maatschappelijke aspecten van de bedrijfsvoering ter goedkeuring voor te leggen aan
de raad van commissarissen en in hun jaarverslag hieraan aandacht te besteden.
Het laatste rapport van de Monitoring Commissie Governance Code is in december 2010
verschenen (en heeft dus betrekking op de verslagen 2009). Daaruit blijkt dat van de 20
onderzochte AEX-vennootschappen er 18 expliciete informatie hebben opgenomen in
hun jaarverslag, van de 21 AMX-vennootschappen 15, bij de AScX 11 van de 20 en bij de
lokale fondsen 11 van de 39.
De grootste Nederlandse bedrijven zijn wereldwijd toonaangevend op het terrein van
duurzaamheidsbeleid en –verslaglegging en ketenbeheer. Zo leiden Nederlandse bedrijven 3 van de 19 sectoren in de Dow Jones Sustainability Index (DSM Nederland/chemie;
Unilever/ voedsel en drank; Philips (persoonlijke en huishoudartikelen). De Dow Jones
Sustainability index (DJSI) richt zich niet alleen op milieu-aspecten, maar ook op economische en sociale aspecten. De DJSE komt tot stand middels een corparate sustainability
assessment. Daarnaast wordt gekeken hoe bedrijven in de praktijk omgaan met crisissituaties. Onduidelijk is welk gewicht aan de verschillende duurzaamheidsaspecten wordt
toegekend en hoe de uitkomst van het monitoring proces wordt bepaald.
De toonaangevende positie van de grootse Nederlandse bedrijven blijkt ook uit de driejaarlijkse KPMG-International Survey of Corporate Responsibility, die in het najaar van
2011 uitkwam. Grote Nederlandse ondernemingen blijken ook relatief vaak te rapporteren over risico’s in de keten.
Van de 100 grootste Nederlands bedrijven rapporteert 82% over CR (in 2008 63%).

3.4 Global Compact Nederland
Sinds 2007 functioneert een actief Nederlands Global Compact Netwerk, dat conferenties organiseert en een zgn ‘peer review feedback’ op rapportages van bedrijven (de zgn
Communication on Progress) waarin zij aangeven hoe zij hun commitment aan de Global
Compact principes concreet vorm geven.
Verder vinden regelmatig ontmoetingen plaats met departementen, vertegenwoordigers
van de Verenigde Naties en NGO’s.
Inmiddels hebben zich 75 bedrijven – waaronder de grotere bedrijven – aangesloten en
10 andere organisaties.
Global Compact Nederland wordt geleid door een onafhankelijke stuurgroep. Het secretariaat van Global Compact berust bij VNO-NCW dat hiervoor een medewerker ter
beschikking stelt.
Het netwerk is eind 2011 omgezet in een vereniging.
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Er lopen thans drie projecten onder de vlag van GC NL:
1. Het project Business & Human Rights, waaraan 10 grote Nederlandse bedrijven deelnamen, gericht op de toepassing van het nieuwe mensenrechtenkader dat John Ruggie
heeft ontworpen.
2. Het project Partnering for Prosperity PfP, een initiatief van de CEO’s van Unilever
(Polman), TNT (Bakker) en DSM (Sybesma). Hun overtuiging is dat bedrijven door met
elkaar en met andere bedrijven samen te werken een meer substantiële bijdrage kunnen leveren aan Millennium Development Goal 1 (reductie van armoede en honger).
Deze drie CEO’s hebben Global Compact Nederland gevraagd om dit project op te pakken.
Na een uitvoerige inventarisatie zijn nu – met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken – voorbereidingen getroffen voor twee pilots: toepassing van koeltechnieken voor kleinschalige zuivelboeren in Ethiopië en het helpen van locale boeren
om toegang te krijgen tot markten (samen met de IFDC, een succesvolle Amerikaanse
NGO).
3. Samen met IDH is (op verzoek van het ministerie van SZW) een netwerk van bedrijven
opgezet om ervaringen rond het bestrijden van kinderarbeid uit te wisselen. In het eerste jaar van het netwerk hebben ruim 30 bedrijven uit vijf risicosectoren deelgenomen.
Deze bedrijven hebben, samen met een grote groep andere stakeholders en experts,
gewerkt aan het uitwisselen van ervaringen en het formuleren van good practices en
aanbevelingen voor bedrijven, overheidsinkopers en investeerders. Binnenkort wordt
de coördinatie van dit netwerk overgedragen aan UN Global Compact en ILO.

Gids van Global Compact Nederland
Global Compact Nederland heeft met steun van VNO-NCW al in 2010 een uitvoerige gids
voor bedrijven opgesteld, op basis van praktijkonderzoek in 10 grote bedrijven, hoe bedrijven due diligence kunnen implementeren op het terrein van de mensenrechten.
De praktische suggesties omvatten vijf stappen:
1. Het formuleren van een beleid op het terrein van mensenrechten.
2. Het maken van een impact assessment of risicoanalyse.
3. De integratie van de aandacht voor mensenrechten in de bedrijfsprocessen.
4. Het bijhouden en rapporteren over de behaalde resultaten.
5. Het instellen van een klachtenmechanisme.
Voor elk van deze stappen doet de gids gedetailleerde aanbevelingen, geeft het voorbeelden hoe bedrijven te werk kunnen gaan, wat ze moeten vermijden en is er speciale
aandacht voor de implementatie in het mkb.
Voor stap 3 (Integratie van mensenrechten in bedrijfsprocessen) geldt bijvoorbeeld:
â Wijs verantwoordelijkheden toe binnen de onderneming voor mensenrechten.
â Organiseer leiderschap van boven.
â Maak aandacht voor mensenrechten onderdeel van het rekruteringsbeleid.
â Maak de aandacht voor mensenrechten onderdeel van de bedrijfscultuur.
â Leidt mensen in sleutelposities hierin op.
â Ontwikkel de juiste prikkels voor aandacht voor mensenrechten.
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â Ontwikkel de capaciteit om op dilemma’s en onvoorziene omstandigheden te reageren.
Deze aanbevelingen worden in de gids nader uitgewerkt en geïllustreerd. Bedrijven moeten vermijden om het mensenrechtenbeleid in een aparte afdeling onder te brengen, of de
verantwoordelijke persoon geen toegang te geven tot bepaalde onderdelen van het bedrijf.
Kleinere bedrijven wordt aangeraden om gebruik te maken van bestaande trainingsprogramma’s en sectorinitiatieven en contacten met externe deskundigen. Juist omdat het
vaak moeilijk is binnen deze bedrijven mensen geheel vrij te maken voor bepaalde taken
op het terrein van het mensenrechten, is het essentieel om de aandacht voor mensenrechten te integreren in de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf.
Bron: Business en Human Rights Initiative Global Compact Nederland (2010).

3.5 MVO Nederland
Uiteraard kunnen ook consultancybureaus een nuttige rol spelen bij bij de implementatie
van MVO-processen.
Aanvullend is er sinds 2004 MVO Nederland, kenniscentrum voor MVO.
MVO Nederland kent 1750 bedrijven-partners (dit aantal groeit snel), die ook een bijdrage betalen. Daarnaast zijn er projectsubsidies van ministeries en is er in ieder geval tot
en met 2014 een bassissubsidie van de overheid voor taken van algemeen belang.
Over de missie van MVO Nederland (citaat website):
“Maatschappelijk verantwoord ondernemen tot de gewoonste zaak van de wereld maken.
Dat is de missie van MVO Nederland. Ons streven is dat alle ondernemers in ons land
MVO zien als dé standaard voor ondernemen in de 21e eeuw. MVO Nederland geeft
handen en voeten aan MVO door duurzaamheid voor elke ondernemer te vertalen naar
marktkansen, tips, praktijkvoorbeelden en contacten.”

Vanuit deze missie heeft MVO Nederland een sterke focus op het MKB. Voor het realiseren van deze missie zet MVO Nederland de volgende middelen in:
t brancheprogramma’s, bijvoorbeeld in de vorm van regelmatige intervisiebijeenkomsten waar branches van elkaar leren over bepaalde thema’s (bijvoorbeeld over arbeidsmarkt, ISO 26000)
t een partnerprogramma
t een grote bedrijvenprogramma
t een koploperprogramma
t diverse projecten zoals: werkplekken voor werknemers met een beperking; informeren van bedrijven over duurzaam inkopen; ontwikkelingssamenwerking; bedrijfsvrijwilligerswerk
t een website en database (jaarlijks door ca 300.000 bezoekers bezocht).
VNO-NCW, MKB Nederland en MVO NL hebben in de loop der jaren een goede en intensieve strategische samenwerking ontwikkeld.
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3.6 Rol VNO-NCW Nederland
Zoals eerder gesteld, behoort het inherent tot duurzame ontwikkeling, dat partijen samenwerking zoeken, omdat het gaat om uiteindelijk gemeenschappelijke belangen, om
een gemeenschappelijke toekomst.
De netwerken en relaties van VNO-NCW en MKB Nederland hebben zich dan ook m.n.
de laatste ca vijf jaar sterk ontwikkeld.
Dit leidt ook tot steeds meer activiteiten. In Bijlage 1 gaat een niet-limitatief overzicht van
de netwerken en activiteiten voor 2012.

Bezinning

Voortdurende bezinning op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming c.q. de ondernemer ligt in het logische verlengde van de belangenbehartiging
anno 2012.
De statuten van VNO-NCW bepalen dan ook dat “bezinning een integraal onderdeel (is)
van de belangenbehartiging”, waarbij het ook gaat om de achterliggende vraag van een
rechtvaardige sociaal-economische ordening.
In dit verband zijn er de jaarlijkse Bilderbergconferenties, die veelal betrekking hebben
op de samenhangende thema’s van globalisering, de rol van Europa, duurzaamheid en de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen.
Daarom ook driemaandelijkse lunchbijeenkomsten voor relaties over mvo en duurzamheid, naast andere activiteiten.*
Daarnaast is er een Curatorium van onafhankelijke buitenstaanders, waarmee voorzitter
en directie drie- of vierjaarlijks van gedachten wisselt over de maatschappelijke rol van
het bedrijfsleven.

3.7 Overlegeconomie
In Nederland kennen we sinds 1950 de traditie om het sociaal-economische beleid zoveel
mogelijk te ontwikkelen op basis van consultaties van overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties. In de jaren negentig werd gesproken over het ‘poldermodel’, dat zelfs
in ander continenten belangstelling trok. Het ging daarbij vooral om onderwerpen in de
sfeer van de factor arbeid.
Het belang en de effectiviteit van de klassieke overlegeconomie is in deze eeuw geleidelijk
afgenomen door meerdere oorzaken, m.n.:
t de mogelijkheden voor sturende centrale afspraken zijn in het gedecentraliseerde en
geïndividualiseerde arbeidsbestel van de 21 e eeuw verminderd
t de grote 20e eeuwse stelselvraagstukken in de sfeer van sociale zekerheid, arbeidsmarkt, medezeggenschap, arbeidsrecht etc. zijn grotendeels beslecht
t de representativiteit van de vakbonden in de marktsector is afgenomen, terwijl tegelijk
een deel van de leden geen voorkeur (meer) heeft voor het overlegmodel
t er zijn nieuwe vraagstukken opgekomen in de sfeer van klimaat, duurzaamheid, energiebeleid.

*

Zie ook de jaarverslagen van de VNO-NCW-Stafgroep Levensbeschouwing en Ondernemen.
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Met dat alles is de betekenis van de klassieke overlegeconomie verminderd. Maar daar
staat tegenover dat er op vele (nieuwe) terreinen nieuwe overlegvormen en netwerken
ontstaan, zoals hierboven aangegeven op het terrein van duurzaamheid.
VNO-NCW en MKB waren en zijn voorstander van gestructureerde overlegvormen op
centraal nivaeu, gericht op consensusvorming over en draagvlak voor gewenst sociaaleconomisch beleid. Juist het duurzaamheidsconcept vraagt, zoals al eerder betoogd, om
een gezamenlijke aanpak.
In de loop van 2012 zal hopelijk meer zicht komen op de toekomstmogelijkheden van de
overlegeconomie.
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4. Slotbeschouwing: Op weg naar Rio+20!

Eenheid in diversiteit
Steeds duidelijker wordt dat onze toekomst ervan afhankelijk is dat alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor het ‘grotere geheel’, zoals ook de eurocrisis recentelijk
weer duidelijk heeft gemaakt.
Dat ‘grotere geheel’ was ooit niet groter dan de familie en de stam. Later werd dat de stad
of de natie, thans is dat in feite de gehele wereld.
De wereld is van nature zeer divers, onderscheiden. Alleen daarom is leven überhaupt
mogelijk, te beginnen bij de biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor de verschillende volkeren,
landen, religies enzovoort.
In dit tijdperk van globalisering en van grote wereldvraagstukken wordt echter steeds
duidelijker dat alle onderdelen van de wereld – natuur, volkeren, naties, religies, culturen,
ideeën – tezamen een eenheid vormen. Globaal betekent ook letterlijk: “alle relevante
facetten en onderdelen omvattend” (van Dale 1999).
Datgeen waarin en waaruit alle tijdelijke, pluriforme verschijnselen geboren worden, kan
zelf niet anders dan tijdloos zijn – en in die zin ‘duurzaam’. Het concept duurzaamheid
refereert heel direct daaraan – en dat verklaart mede de aantrekkingskracht.
Duurzaamheid moet echter zeker geen nieuw gelooofssysteem of ideologie worden, (zoals sommigen de natuur fundamenteel boven de mens willen stellen als reactie op de
eeuwenlang dominante omgekeerde beweging). Het is slechts een directe uitdrukking van
toenemend besef dat de uiteindelijke oplossing van de wereldvraagstukken gelegen is in
de bewustwording van de wezenlijke, duurzame samenhang in de diversiteit.
Er wordt in dit verband wel gesproken van de binnenkant van duurzaamheid of van de
vierde P van Pneuma (bezieling, inspiratie) als datgene wat de Triple P als het ware ‘doortrekt’, als de beleving van de onderliggende eenheid, waarvan de diversiteit van de onderdelen in hun samenhang uitdrukking is.*

Op naar Rio+20!
Zo lijken de vele dimensies van duurzame ontwikkeling c.q. een duurzaamheidsbeleid
in 2012 verder bij elkaar te komen.
Een tijd lang is door sommigen gedacht dat bij een economische recessie de aandacht
hiervoor vanzelf zou verslappen. Duurzame ontwikkeling is echter juist de structurele
uitweg uit de wereldomspannende crises.
*
Het concept van de vierde P is afkomstig van mgr. A. van Luyn. Hij ontwikkelde dit in een lezing voor
een symposium van VNO-NCW in december 2001. Aan het concept wordt ook gerefereerd in het SER-advies
Duurzame Globalisering uit 2008 (p. 201) en de Tweede Voortgangsrapportage inzake IMVO van de SER uit
2011 (p. 152).
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En dat dit alleen mogelijk zal zijn met volle betrokkenheid van het bedrijfsleven, naast en
in samenwerking met vele andere partijen, is evenzeer duidelijk geworden.
Deze inherent maatschappelijke rol van het bedrijfsleven verdient daarom volle steun.
Een rol, die meer en meer een pleonasme voor ‘ondernemen’ genoemd mag worden.
In zijn boek “Een kwestie van de beschaving” (2010) benadrukt prof. Klaas van Egmond
van het duurzaamheidscentrum van de Utrecht University de relativiteit van alle tegenstellingen, die weergegeven kunnen worden in een kruis langs de lijnen individueel-collectief
resp. idealistisch-materialistisch.
Op die lijnen plaatste hij ook de Triple P van MVO, waarvan de synthese in het middelpunt ligt:

Dat middelpunt kan ook als de “Vierde P” worden aangeduid, waarbij die P dan niet
op hetzelfde vlak ligt als de andere drie P’s maar die als het ware omvat in een grotere
Eenheid.

In het verleden werd verduurzaming toch veelal gezien als een proces dat door de overheid zou moeten afgedwongen. In feite was de (politieke) vooronderstelling daarbij dat de
samenleving en zeker de bedrijven niet voldoende bewust waren van de waarden die ze
zouden moeten toevoegen resp. dat de overheid daar wel voldoende bewustzijn en kennis
van had.
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Beide vooronderstellingen zijn meer en meer onjuist: niet voor niets wordt steeds vaker
gesteld dat “het bedrijfslevenvooroploopt als het gaat om duurzaamheid”.
Ondernemen is inherent een maatschappelijke activiteit, gebaseerd op waarden en met
duurzame winst als motor.
Maar ook de inbreng van de politiek in deze nieuwe constellatie hard nodig. Het primaatsdenken is verouderd geraakt wantde duurzaamheidsbenadering vergt juist is dat meerdere partijen hun expertise inbrengen.
Vanuit dat perspectief gaat ook het bedrijfsleven op weg naar de wereldwijde duurzaamheidsconferentie van Rio de Janeiro in juni as.

Wat is Rio+20?
Van 20 t/m 22 juni 2012 zal in Rio de Janeiro de Conference on Sustainable Development
plaatsvinden. De twee centrale thema’s van de conferentie zijn de vergroening van de
economie in de context van een duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding alsmede
het institutionele raamwerk voor duurzame ontwikkeling.
Het is een high level conferentie van de VN voor staatshoofden/regeringsleiders.
Voorafgaand is er een conferentie voor het bedrijfsleven voorzien, waarin ontmoetingen
worden voorzien tussen leiders in politiek en bedrijfsleven en ook NGO’s.
In de conferentie wordt onderhandeld over een aldaar voorliggend concept-document, dat
gebaseerd is op de input van regeringen bedrijfsleven. (Over de inhoud daarvan was op
het moment van afsluiten van deze publicatie nog niets bekend.)
Voor de inbreng van het bedrijfsleven is een coalitie gevormd: Business Action for
Sustainable Development 2012 (BASD 2012), bestaande uit Global Compact, ICC en de
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Deze conferentie vindt plaats precies 40 jaar na het rapport van de Club van Rome, 25
jaar na het rapport-Brundtland, 20 jaar na de eerste Rio-conferentie en ruim 12 jaar na de
totstandkoming van het Earth Charter.
Verandering ten goede kan – zoals het Handvest van de Aarde verklaart – alleen effectief
bereikt worden als politiek bestuur, bedrijfsleven en civil society samenwerken; daarbij
zijn wetenschappers ook cruciaal.
Op dit moment is nog geheel onduidelijk welke resultaten deze conferentie zal hebben.
Wat VNO-NCW en MKB Nederland betreft is het hoe dan ook een gebeurtenis, die de
ontwikkeling naar een duurzame wereldsamenleving markeert.
De ‘duurzaamheidstrein’ maakt steeds meer snelheid. Hij wordt ook langer, voor steeds
meer wereldburgers is er plaats.
Duurzaamheid als waarde, die het dus waard is om verder aan te werken.
Het gemeenschappelijk doel is het bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving met als uitgangspunt de menselijke waardigheid. Dat is onze gemeenschappelijke toekomst.
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Deel 2
“Ondernemers begrijpen dat ze de
motor zijn, maar dat ze de motor wel
zuiver moeten laten lopen”
Interview met Bernard Wientjes
voorzitter VNO-NCW

Hetty Nietsch en Jan Bom

(Gepubliceerd in: Magazine P+; people, planet, profit; november-december 2011)
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Bernard Wientjes (1943 Amsterdam) is sinds 30 mei 2005 voorzitter van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Hij is bezig aan zijn derde termijn.
Bernard Wientjes voltooide het Gymnasium B en studeerde Nederlands Privaatrecht in
Amsterdam om vervolgens als ondernemer in de voetsporen van zijn vader te treden. Van
1967 tot 1999 was hij directeur-eigenaar van Wientjes Beheer bv in Roden, een bedrijf dat
hij zelf uitbouwde. Hij heeft bij zijn aantreden als voorzitter van VNO-NCW alle onderdelen van zijn onderneming verkocht. Eén daarvan, de door hem opgerichte en ontwikkelde werkmaatschappij Ucosan, werd in 1999 overgenomen door Villeroy & Boch AG.
Ucosan ontwikkelde zich tot één van de grootste producenten in Europa voor kunststof
badkuipen, douchebakken en whirlpools en onderscheidde zich door innovatie. Bernard
Wientjes werd na de overname lid van de raad van bestuur van Villeroy & Boch AG (tot
2005). Binnen de raad van bestuur was hij verantwoordelijk voor de divisie Wellness.
Voordat Bernard Wientjes voorzitter werd van VNO-NCW, maakte hij als voorzitter van de
Werkgeversorganisatie AWVN deel uit van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW. Hij nam
vanuit deze positie namens VNO-NCW zitting in de Sociaal Economische Raad. Als voorzitter van VNO-NCW is hij vice-voorzitter van de SER en co-voorzitter van de Stichting van
de Arbeid.
Andere nevenfuncties: lid van de Bankraad; voorzitter van PUM (Programma Uitzending
Managers); voorzitter van DECP (Dutch Employers Cooperation Program); bestuurslid
Koning Willem I Stichting; vice-voorzitter Nationaal Programma Criminaliteitsbeheersing
NPC; co-voorzitter Stuurgroep Nederland-Duitse conferentie; lid alliantie Olympisch Plan
2028; voorzitter Stichting voor de Jaarverslaggeving; jurylid Zakenvrouw van het Jaar;
bestuurslid Rijksmuseumfonds; lid Raad van Toezicht Drents Museum.
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Interview met Bernard Wientjes

H

et handel drijven zit diep in onze volksaard. “Dat komt omdat we dwars en eigenwijs zijn. En al eeuwenlang plat georganiseerd”, verklaart Bernard Wientjes.
De voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, nummer 1 op de lijst
van meest invloedrijke Nederlanders van de Volkskrant, doet van zich spreken.
Hij tekent het ene na het andere akkoord over duurzaamheid. En ook dat heeft alles met
handel te maken.
Dat Bernard Wientjes in zijn schaarse vrije tijd musea en kunstbeurzen bezoekt, is goed te
merken wanneer je met hem over de Nederlandse handelsgeest begint. Hij grijpt onmiddellijk terug op de jaren na 1600, onze Gouden Eeuw, toen wij het rijkste land ter wereld
waren. En corrigeert meteen een misverstand over die tijd:
“Er bestaat een absoluut verkeerd beeld dat wij in die eeuw alleen maar goederen transporteerden. Ook was het niet zo dat we rijk zijn geworden door de VOC: de specerijenhandel op de Oost was risicovol. Nogal wat schepen haalden de thuishaven niet. Nee,
we hebben het verdiend met de handel in hout en graan uit de Baltische Staten en aan
de handel met Venetië, de Levant. Maar waarom waren wij ècht zo sterk? Omdat wij de
beste schepen bouwden, met veruit de beste combinatie van inhoud en vaarsnelheid. In
drie maanden liepen ze van stapel. Wij waren ook de eersten die windenergie gebruikten
voor het zagen van hout, in Zaandam. Onze lakenindustie, onze keramische industrie. We
waren het eerste land dat op grote schaal turf gebruikte als brandstof. Er is altijd een combinatie geweest van maken en handelen. En het is nu weer zo. Het kabinet Balkenende
IV zei in 2007 in zijn regeringsverklaring: ‘Nederland is een post-industriële natie’. Wij
zeiden: dat is de grootse fout die je kunt maken. Dan zeg je dat je alleen nog maar een
serviceland bent, dienstverlenend. Nee, hebben wij gezegd, dat is onzin, onze topsectoren
zijn juist makers en die vormen de kracht van Nederland. AKZO, DSM, Unilever, Philips,
Shell met in hun kielzog duizenden middelgrote en kleinere bedrijven toch zeker ook:
als je die niet had, dan had je een totaal ander land. Kijk naar Engeland, dat worstelt nu
enorm. Daar is de industrie letterlijk het land uitgejaagd. Niets is er meer van over. Men
heeft zich de laatste jaren volledige geconcentreerd op dienstverlening, financials en ICT.
Waarom is Nederland weer snel uit de crisis naar voren gekomen? Dat is gelukt omdat we
een industrie hadden, die kon toeleveren aan Duitsland.”
Wientjes heeft zijn punt gemaakt en ook zijn eigen achterban keurig bediend, ook al is
25 procent daarvan wel degelijk afkomstig uit de handel en 18 procent uit de industrie.
Alleen de dienstverlening is groter, en goed voor 40 procent van de leden van de grootste en machtigste ondernemingskoepel van Nederland. “Maar de dienstverlening is deels
toeleverend aan de industrie. En de handel kan dus ook niet zonder”, herhaalt hij zijn
statement.
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Maar we willen nog iets dieper, want het is en blijft raadselachtig. Niemand krijgt in
Nederland les in handel drijven en toch vind je Hollanders overal ter wereld waar een
mooie deal te sluiten valt. Zelfs de ligging aan de mond van een Delta met de wereldhaven
Rotterdam kan niet verklaren waarom landgenoten in alle hoeken van de aarde opduiken, gewapend met een koffertje en een flexibiliteit waarvan Duitsers misprijzend zeggen:
“Jullie Hollanders zijn als water, jullie dringen overal doorheen.”
Wientjes kent zijn klassiekers:
“Wij zijn altijd een eigenaardig volk geweest, een revolutionair volk. We hebben de eerste grote opstand in de geschiedenis van Europa op poten gezet. In onze Gouden Eeuw
werden wij niet erkend als land, tot aan de Vrede van Münster in 1648 waren wij een
opstandige republiek. We waren het land met de meest horizontale structuur, plat georganiseerd. Wij hadden bijna geen adel, we hadden een burgerbestuur. Dat was uniek in
de wereld, Als je die oude boeken leest, dan zie je: we waren toen al dwars en eigenwijs.”
U klinkt alsof u daar een beetje trots op bent.
“Natuurlijk ben ik daar trots op! Elk kind op school zou dit moeten leren.”
Trots dat we zo eigenwijs zijn?
“En niet hiërarchisch. We hebben de Koning van Spanje de deur gewezen. We hadden
een burgerlijk bestuur gericht op het koopmanschap. Dat verklaart nog steeds onze hele
eigenwijze manier van denken. De Duitser is nog steeds sterk hiërarchisch: elk deel van
dat land had zijn eigen graaf, zijn koning of zijn keurvorst. In Nederland kreeg al heel
snel talent een kans. We waren de voorboden van wat in Amerika is gebeurd, we waren
dan ook de financier van de Verenigde Staten. Wij hebben de revolutie tegen de Engelsen
gefinancierd.”
Vindt u dat we onze handelskracht voldoende in beleid vertalen?
“Zeker de laatste jaren zien we weer dat ons kabinet beseft dat ons internationale netwerk van ambassades, van posten, ten dienste moet staan aan de handel van Nederland.
Dat heet nu ‘economische diplomatie’ en dat vind ik heel goed. Daar zijn we een groot
voorstander van. Nederland is een politieke dwerg, maar een economische reus, dus die
ambassades moeten primair gericht zijn op de economie. En zeker in een tijd waarin het
politieke beleid van Nederland voornamelijk via Brussel bepaald wordt, moet je je diplomatieke netwerk gebruiken voor het versterken van economische ontwikkelingen.”
Ook vanuit de gedachte dat dit tot duurzame economische ontwikkelingen leidt?
“We lopen ook daarin voorop, ook weer typisch Nederlands. Omdat we door ons koopmanschap, onze eigenwijsheid, onze nek uitsteken, vaak voorop lopen, zie je dat de
Nederlandse ondernemingen die als eersten in het buitenland investeerden, het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hadden geschreven. Als je in
China komt en je ziet daar Philips, je ziet DSM, dat zijn allemaal voorbeelden van hoe het
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moet. Wij waren ook het eerste land dat voluit zei: waar we ook in de wereld produceren,
er gelden dezelfde regels voor de wijze waarop we met mensen omgaan, met veiligheid,
met grondstoffen. Natuurlijk betaal je een ander loon in China dan in Nederland, maar
de veiligheid van de werknemer van een Nederlands concern in China wordt op precies
dezelfde manier gewaarborgd. Niet voor niets hebben Nederlandse concerns in de Dow
Jones Sustainability Index altijd topposities en veel meer plaatsen ook dan de omvang van
onze economie zou rechtvaardigen. En ook dat is weer een kwestie van koopmanschap.
Een Nederlandse ondernemer begrijpt als geen ander dat de consument dat van hem verwacht. Je kunt een consument in deze tijd niet meer vertellen dat jij je producten hebt
laten maken met kinderarbeid. Dat is al vele jaren ondenkbaar. Dwangarbeid ook, het mag
niet voorkomen in de producten die je produceert en verhandelt. Fairtrade wordt steeds
belangrijker, steeds meer branches maken afspraken, waarin ze tot de grenzen gaan van
de mogelijkheden.”
Transparantie, inzicht in de keten, het zijn veelgebruikte woorden in de MVO-wereld. En dat
is ook belangrijk voor een handelsnatie.
“Zeker.”
Stel: wij vergaren meer informatie over alle schakels in de keten dan bedrijven in andere
landen doen. Levert het verzamelen van al die informatie uiteindelijk ook weer concurrentievoordeel op? Kun je daar op een gegeven moment ook weer geld mee verdienen, als
handelsnatie?
“Ik denk dat de handel als geen ander aanvoelt wat de consument wil, dat wel. De tijd dat
het voorzichtig omgaan met mensen en met milieu als een last ervaren werd, ligt al ver
achter ons. Het is nu duidelijk een kans. Bedrijven kunnen hun klanten ermee tevreden
stellen.”
Hoe komt het dan toch dat aan het woord handel vooral negatieve associaties kleven?
“Misschien omdat we tegelijkertijd ook dominee willen zijn? Ik heb niets tegen handel,
handel is fantastisch. Philips is een combinatie van productie en marketing en verkoop,
handel. Je kunt nog zoveel maken, maar als je je spullen niet kwijt kunt raken, heb je er
niet zoveel aan.”
Door het duurzaam ondernemen komen er nieuwe handelsstromen op. Neem de handel in
herwonnen grondstoﬀen.
“Cradle to Cradle, fantastisch, zoveel mogelijkheden, je ziet het nu komen.”
We hebben een goede recyclingindustrie…
“De beste ter wereld!”
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Maar de grondstoﬀen die herwonnen worden, geven we te snel weg aan China: die worden
daar gedumpt.
“U gebruikt het woord dumpen. Dat is niet het goede woord. Het wordt gewoon verkocht.
Dat is handel. Als ik oud papier heb en de Chinezen zijn bereid daar het tweevoudige voor
te betalen, wat moet ik dan als handelsbedrijf? En waarom betalen ze zoveel? Niet om het
daar in China weg te gooien, maar om het te hergebruiken. En dan zijn er mensen die zeggen: ja, dat schip moet helemaal naar China varen, dat kost zoveel olie. Dat is waar. Maar
blijkbaar zijn ze er zo goed in om dat papier te herverwerken, dat ze het na bewerking
toch weer terug kunnen leveren met winst.”
Zouden we dat niet zelf meer moeten doen, hier in Europa?
“Dat moet nooit verplicht, worden, nooit. De kracht van de handel is ook de vrijheid van
de wereldhandel geweest. Daar moeten we het van hebben. Juist de belangrijkste doelstelling van MVO is dat we een wat eerlijker wereld krijgen. Eerlijk omgaan met de rijkdom
in de wereld. En we zijn op de goede weg, als je ziet dat de laatste tien jaar de groei van de
economie in de Derde Wereld veel harder is gegaan dan in Europa. China is geen Derde
Wereldland meer, hoewel delen van West-China nog net zo arm zijn als Afrika, met een
gemiddeld inkomen van twee dollar per dag.”
India heeft al een eigen ontwikkelingsorganisatie in oprichting…
“Maar het land heeft ook nog steeds 500 miljoen mensen op het platteland, die nog onder de 2 dollar per dag zitten. Maar wat zie je wel, deze landen schieten naar voren toe.
Vietnam spuit gewoonweg vooruit. En dan zeggen wij: waarom blijven wij dan achter?
Die vraag hoor je nu, in moeilijke tijden. Afrika groeit in nationale productie sterker dan
Europa. Maar dat is wel het einddoel dat we nastreven. Op het moment dat je gaat reguleren, en je wil een nieuwe tariefmuur gaan bouwen tussen Europa en China, ja, dan gaan
je terug naar wat oud en verkeerd is. Ik vind juist dat Europa open moet staan voor de
wereld. Voedselbarrières moeten weg, helemaal weg. Als er maar een eerlijke concurrentie is, dan kunnen onze boeren en tuinders elke markt aan. Open grenzen werken altijd.
Misschien moeten ontwikkelingslanden grenzen sluiten als ze overstroomd worden met
goedkope producten, maar zeker niet andersom. We moeten open staan voor alles wat
ontwikkelingslanden produceren.”
Wij kwamen in onze research iets geks tegen. Sommige ngo’s blijken wegbereider te zijn voor
het bedrijfsleven, door nieuwe handelsketens voor te bereiden (zie elders in dit nummer). We
doken in het voorbeeld van de nieuwe keten van duurzame palmolie. Zo diep zit blijkbaar de
handelsgeest in de Nederlander, dat zelfs ‘linkse’ organisaties hier een rol in spelen.
“We hebben net een SER-advies (Sociaal Economische Raad, red.) uitgebracht over ontwikkelingssamenwerking. Het advies maakt een einde aan het tijdperk waarin ngo’s en bedrijfsleven met de rug naar elkaar toe stonden. In de ogen van de ngo’s waren wij toch altijd
zakkenvullers: je mag toch geen geld verdienen aan de Derde Wereld? En in de ogen van
de ondernemers waren ngo’s ‘geitenwollensokkendragers’, die geen flauw benul hadden
hoe de wereld in werkelijkheid in elkaar steekt. Beide beelden zijn even grote cliché’s. Je
ziet nu voor het eerst dat ngo’s begrijpen dat echte versterkingen van economie in ontwik72
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kelingslanden via het bedrijfsleven lopen. Denk aan voedsel, water, energie. Ondernemers
op hun beurt zien nu ook de voordelen van samenwerking in, want ngo’s hebben als geen
ander netwerken in die landen, kennen de structuur. Ondernemers begrijpen dat ze de
motor zijn, maar dat ze de motor wel zuiver moeten laten lopen. Daarom tekenen wij een
Green Deal met de minister van EL&I, samen met de stichting Natuur en Milieu. Dat was
vijf jaar geleden ondenkbaar, dat was water en vuur. Voor biodiversiteit hebben wij een
overeenkomst getekend met het IUCN, een koepel van milieuorganisaties.”
Dat heeft wel even geduurd.
“Wat tussen mensen geldt, geldt ook tussen organisaties. Wantrouwen omzetten in vertrouwen, dat kost tijd. Tussen landen kan het honderden jaren duren, maar ook tussen
mensen, het duurt lang. Ik denk dat we nu een doorbraak hebben.”
U kunt ook weer niet al te hard lopen. U leidt een koepelorganisatie en u heeft rekening te
houden met bedrijven die niet zo hard willen gaan.
“In elke organisatie heb je koplopers. Die moet je alle ruimte geven. Die ruimte hebben zij
ook. Je hebt een middengroep. Die moet je beschermen en stimuleren, maar ook zorgen
dat ze zich aan de regels houden, aan wetten. En de achterblijvers, die push je zo veel mogelijk, maar daar ga je geen bijzondere activiteiten voor ontwikkelen.”
Het is niet zo dat u op de rem trapt, om de belangen van de achterblijvers te dienen?
“Nee, nee. Ik zeg wel tegen de achterblijvers: Jongens, je hebt geen keuze. Meegaan.”
Er is een nieuwe organisatie van duurzame ondernemers bijgekomen vorig jaar, De Groene
Zaak. Hoe kijkt u daar tegenaan?
“Heel positief. Er zitten leden van ons bij, TNT bijvoorbeeld. Maar wat opvalt is dat er ook
heel veel consultants zijn aangesloten.”
U dacht niet: ik doe toch ook mijn best?
“Het is een echte club van koplopers en we kunnen er mee samenwerken. Wij hebben een
akkoord met de overheid over duurzaam inkopen. Wie heeft er meegetekend? De Groene
Zaak. Wij hebben regelmatig gesprekken met ze. We hebben ook een platform DGA’s,
(directeur-grootaandeelhouders): ook zij zijn lid van ons, maar willen een eigen club. Zit
geen concurrentie in. Hoe meer we samenwerken met andere organisaties, hoe beter het
is. Mijn leden verwachten van mij dat ik mij inzet voor een gezond ondernemerschap in
Nederland.”
Willem Lageweg van MVO Nederland was ook een belangrijke partij bij het binnenhalen
van het advies aan de regering over de toekomst van het duurzaam inkopen.
“Goed, heel goed. Gedreven man. Ook hier: heel veel van onze leden zijn ook lid bij hem.
En ook hij is geen concurrent. Ook hij haalt er een element uit, in dit geval MVO en
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probeert daarmee het hele MKB op sleeptouw te nemen. Ook dat is de handelsgeest in
Nederland. We wonen in een klein landje. Altijd moet je weer samen door dezelfde deur
heen.”
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Deel 3
“Ik heb het idee dat we het einde van
een tijdperk hebben bereikt; de oude
modellen werken niet meer”
Interview met Hans Biesheuvel,
voorzitter MKB Nederland

Corien Lambregtse

December 2011
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Hij is de stem van het mkb. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland en zelf rasondernemer, is ervan overtuigd dat mkb-bedrijven in het komende tijdperk vorm moeten
geven aan innovatie en duurzaamheid. ‘Groei komt niet meer vanzelf.’ Een pleidooi voor
samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en het
bedrijfsleven.

Hans Biesheuvel (1965) is een echte ‘Hagenees’: geboren en getogen in de Haagse
Vogelwijk, afkomstig uit een ondernemersfamilie. Op zijn twaalfde hielp hij al mee in het
bedrijf van zijn vader, een technische groothandel. Zijn moeder was de dochter van een
juwelier. Hij volgde het vwo aan het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag en ging
daarna aan het werk, want hij wilde voor alles financieel onafhankelijk zijn.
Via het uitzendbureau kreeg hij een baan als bode bij het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Naast zijn werk deed hij een avondstudie bedrijfseconomie aan de heao. Op
zijn 23ste richtte hij zijn eigen technische groothandel op, die hij na twee jaar samenvoegde met de bedrijven van zijn vader en grootvader. In tien jaar tijd groeide de Biesheuvel
Groep uit tot een bedrijf met 180 werknemers.
In 2000 verkocht hij de Biesheuvel Groep en richtte in het jaar daarna investeringsmaatschappij Habest op. Als directeur van Habest steekt Biesheuvel geld in het mkb. Ook is
hij als commissaris en adviseur bij diverse mkb-bedrijven betrokken.
Sinds juli 2011 is hij voorzitter van MKB Nederland. Biesheuvel is goed ingevoerd in de
wereld van bedrijven, raden van commissarissen en aandeelhouders. Verder is hij penningmeester van het Festival Classique in Den Haag.
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Interview met Hans Biesheuvel

D

ie ochtend om half zeven live op de radio bij Humberto Tan van BNR. ‘Ik sta dan
toch drie kwartier eerder op om goed helder te zijn. Daarna ben ik zo wakker,
dat ik maar meteen doorga. 35 minuten hardlopen op de loopband, 10 minuten
fietsen. Dat doe ik trouwens bijna elke ochtend. Mijn vrouw doet vaak mee; kletsen we lekker even bij.’
Hans Biesheuvel is een man met veel energie en veel plannen. Bij MKB-Nederland staat
daarmee, na de politicus Loek Hermans, weer een echte ondernemer aan het roer. Samen
met Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW en van hetzelfde hout gesneden, voert
hij ondernemend Nederland aan. Zes dagen per week. Want ’s zaterdags staat hij langs de
lijn op het hockeyveld om zijn drie dochters – ‘fanatieke hockeysters’ – aan te moedigen.
‘De zaterdag is heilig. Ik ben gek op mijn dochters en vind het fantastisch om met ze mee
te gaan en ze te zien spelen. Ik ben er zelden níet bij.’
Voordat hij voorzitter was, had hij twaalf verschillende functies bij verschillende bedrijven. Hij was directeur, commissaris en adviseur, en heel veel onderweg. Zijn bedrijven
zaten onder meer in China, Amerika en Canada. ‘Volgens mijn vrouw ben ik in deze
functie net zo druk als hiervoor. Het verschil is dat ik nu vaker in Den Haag ben, en dus
vaker thuis ben met eten.’
Het voorzitterschap van MKB Nederland geeft hem nog meer energie dan hij al had.
‘Voordat ik hier kwam leek het Haagse overleg mij een en al stroperigheid. Maar de werkelijkheid heeft mij positief verrast: het is geweldig om te ervaren hoe constructief wij
overal worden ontvangen. De deur voor ondernemerschap staat wijd open in Nederland.
Zowel bij politieke als bij maatschappelijke organisaties. Ik merk dat ondernemerschap
er echt toe doet, al vind ik nog steeds dat ondernemerschap beter zou moeten worden
beloond. Ondernemers nemen risico’s, dat moet veel meer worden gestimuleerd.’
U doet nu zelf mee in dat Haagse overleg, maar buitenstaanders hebben vast nog steeds het
beeld dat alles in Den Haag langzaam gaat.
‘Ik ga niet zeggen dat ik alles fantastisch vind, maar ik merk bij heel veel partijen grote
bereidheid om met ons te praten over de uitdagingen van Nederland. Ik wil het negatieve
beeld van het Haagse overleg in de buitenwereld graag proberen te corrigeren. We zijn
met belangrijke onderwerpen bezig, kijk maar eens op onze website: duurzaamheid, pensioenen en de financieringsbehoefte van mbk’ers bijvoorbeeld.’
En raakt dat ondernemers echt?
‘Ik denk het wel. Er is veel onrust in de wereld; onrust over de euro, onzekerheid over
pensioenen, over financieringsmogelijkheden, de gevolgen van de vergrijzing. Als wij nu
verstandige dingen doen, kan de waardering van ondernemers voor ons werk alleen maar
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toenemen. Natuurlijk, ondernemers moeten het uiteindelijk altijd zelf doen. Maar het is
belangrijk dat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan, waardoor zij zich kunnen focussen op hun bedrijf en zich over andere dingen geen zorgen hoeven te maken.’
Bij uw aantreden als voorzitter zei u dat meer stem wilt geven aan het mkb. Was dat nodig?
‘Er zijn in Nederland 700.000 bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
695.000 daarvan zijn mbk-bedrijven. Nederland is een mkb-land en heeft een mkb-economie. Dat weet lang niet iedereen. Ik geloof in de kracht van de wisselwerking tussen die
5.000 heel grote en die tienduizenden kleinere bedrijven.
Als voorzitter van MKB-Nederland wil ik laten zien dat we een visie hebben en onze nek
uitsteken om daadwerkelijk dingen voor ondernemers op te lossen. Ondernemers zijn van
grote betekenis voor ons land. Heel veel oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken
komen van bedrijven. Alleen ondernemers kunnen via innovaties duurzaamheid van de
grond tillen. Dat is onze filosofie.’
Hoe wordt er in het algemeen over ondernemerschap gedacht?
‘Het ondernemerschap staat er positief op. Waarom is Nederland in 2008 en 2009 relatief
zo goed door de crisis heen gekomen? Ik ben ervan overtuigd dat we dat te danken hebben
aan al die ondernemers die snel en verstandig hebben gehandeld. We zitten op de laagste
werkloosheidscijfers in Europa. Mensen voelen aan dat ondernemerschap ontzettend belangrijk is voor Nederland.’
De vorige crisis zijn we goed doorgekomen, maar hoe doorstaan we de volgende?
‘Ik denk dat het mee gaat vallen. We hebben nog steeds een bescheiden economische
groei, dus geen recessie. Maar we lopen wel grote risico’s. De problemen in Europa zijn
niet te wijten aan de euro, maar aan de politiek. De euro is nog steeds een sterke, stabiele
munt, waar je overal in de wereld zaken mee kunt doen. Om te voorkomen dat we in een
economische crisis belanden, moeten de Europese politici nu krachtdadig optreden. Als
ze dat doen, komen we er wel goed doorheen. Onze uitgangspositie is goed: de overheidsfinanciën zijn redelijk op orde, er is lage werkloosheid, het kabinet wil ruimte bieden aan
ondernemerschap. Tegen alle sombere geluiden in, wil ik dus positivisme uitstralen.’
Wie zijn uw voorbeelden?
‘Ik heb geen specifiek voorbeeld. Nee, nooit gehad. Mijn vader en grootvader deden het
totaal anders dan ik. Ik heb mijn eigen ondernemerschap uitgevonden. Er zijn overal in
Nederland ondernemers die voorop lopen in innovatie en duurzaamheid. Die schuiven
wij op onze bijeenkomsten en congressen graag naar voren, omdat zij andere ondernemers kunnen inspireren. Maar toch moet elke ondernemer uiteindelijk zijn eigen ding
doen, op zijn eigen manier.’
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Is dit een goede tijd om aandacht te vragen voor duurzaamheid?
‘Júist deze tijd. Ik heb zelf het idee dat we het einde van een tijdperk hebben bereikt. De
decennia van vanzelfsprekende groei die we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, zijn voorbij. Al die instituties die in de jaren na de oorlog zijn opgericht, zijn niet
meer vanzelfsprekend. Problemen zijn niet zomaar meer op te lossen, kijk naar de banken, de woningmarkt, de arbeidsmarkt. Er zijn fundamentele veranderingen nodig. We
moeten nu bedenken waar we over tien, vijftien jaar willen staan en wat de uitdagingen
zijn die daarbij horen. Die liggen veel meer op het gebied van duurzaamheid, innovatie en
flexibiliteit van organisaties.’
Bent u zelf al lang met duurzaamheid bezig?
‘Vroeger niet, maar nu steeds meer. Noem het voortschrijdend inzicht. Het heeft te maken
met dat gevoel dat we aan het einde van een tijdperk staan. We redden het niet meer met
de oude modellen. De woningmarkt heeft andere oplossingen nodig dan een verlaging
van de overdrachtsbelasting. De afspraken over de arbeidsmarkt zijn niet meer bestand
tegen de dynamiek van de markt – en dan heb ik het niet alleen over het ontslagrecht. Het
gaat erom dat we afspraken maken die passen bij deze tijd.
Dat geldt ook voor duurzaamheid. Duurzaamheid gaat over veel meer dan alleen milieu.
Wil je je als bedrijf onderscheiden, mensen aan je binden en opdrachten binnen halen,
dan moet je een veel breder perspectief hebben. Duurzaamheid heeft bijvoorbeeld ook te
maken met diversiteit. Daar ben ik zelf de laatste jaren in mijn bedrijven veel mee bezig
geweest. Ik heb bijvoorbeeld doelbewust mensen met een arbeidsbeperking in dienst genomen. Dat gaf de gelegenheid om het werk flexibeler te organiseren, doordat die mensen
vaak in deeltijd werken, maar het gaf het ook een geweldige impuls aan de sfeer. De sfeer
in het bedrijf verbetert als je investeert in mensen, in teamwerk. Dat lijkt in het begin soft
en kost misschien geld, maar uiteindelijk levert het veel meer op.’
Hebben mkb-ondernemers wel oor voor dat verhaal?
‘De meeste mkb’ers hebben vier, vijf medewerkers in dienst en werken zelf hard mee in
het bedrijf. Het eerste belang is hun portemonnee, en die staat nu onder druk. Als MKBNederland willen wij laten zien dat duurzaamheid geld oplevert. Daar zijn ondernemers
zeker in geïnteresseerd.
We hebben een Green Deal gesloten met minister Verhagen van Economische Zaken,
Landbouw & Innovatie. De komende jaren gaan 500 mkb-bedrijven 20 procent energie
besparen. Ik weet zeker dat het gaat lukken om die doelstelling te behalen, want ik ontmoet overal in het land enthousiasme om mee te doen. Energiebesparing levert bedrijven
geld op, én het is goed voor de toekomst.’
Zit er een spanning tussen de crisis en duurzaamheid?
‘Tuurlijk. De gemiddelde ondernemer moet vele bordjes tegelijk in de lucht houden en
heeft weinig tijd om vooruit te kijken. Dat weet ik uit eigen ervaring. Ik heb de eerste
tien jaar van mijn bedrijf ook vaak op de rand van de afgrond gestaan. Er waren heel wat
maanden bij dat ik mezelf geen salaris kon betalen. Maar juist in dat soort tijden hebben
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ondernemingsorganisaties de taak om ondernemers te helpen om vooruit te kijken, naar
de lange termijn.’
Is er genoeg urgentie onder ondernemers om haast te maken met duurzaamheid?
‘Het leeft enorm. Er is heel veel aan de gang. Er komen steeds meer Green Deals bij, onze
website www.ondernemendgroen.nl trekt dagelijks duizenden bezoekers. Ik geloof erin
dat groen een verdienmodel is. Ik heb ontzettend veel gereisd, ook in het buitenland, en
ik durf de stelling aan dat Nederland een innovatief en creatief land is. We kunnen op het
gebied van duurzaamheid een enorme voorsprong behalen, als we innovatie en duurzaamheid weten te combineren, zowel in de zorg als in de ict en in de metaal.
De rode draden in het topsectorenbeleid dat dit kabinet heeft ingezet, zijn duurzaamheid
en innovatie. Het is voor het eerst dat overheid, kennisinstellingen en bedrijven bij elkaar
zitten en plannen maken voor de economische toekomst van Nederland. De gouden driehoek, zoals Verhagen zegt. Wij zijn daar als ondernemingsorganisaties erg blij mee. We
komen namelijk alleen verder als we het samen doen. Het helpt niet als de overheid zegt:
u moet dit of dat doen. Dat heeft nooit gewerkt. Het moet van onderop komen.’
Doet de overheid wel genoeg om duurzaamheid te stimuleren?
‘Ondernemers zitten niet op geld van de overheid te wachten. De kern van de Green Deals
is dat knelpunten worden weggenomen, de regelgeving aangepast. Energie besparen kost
niet zozeer geld, maar vooral tijd en energie. De overheid kan duurzaamheid stimuleren
door obstakels weg te nemen. Wij kunnen duurzaamheid bevorderen door ondernemers
op de mogelijkheden te wijzen en adviezen te geven. We laten zien dat energie besparen
geld oplevert. ’
U zit nu ook met milieuorganisaties aan tafel.
‘Jazeker, bijvoorbeeld met de mensen van Natuur & Milieu. We hebben elkaar gevonden
in concrete afspraken, zoals de Green Deals. We staan niet meer tegenover, maar naast
elkaar. We zijn allemaal opgeschoven naar een wat realistischer positie.’
Wat vinden uw leden daar eigenlijk van?
‘Als we ons in Nederland willen blijven onderscheiden, dan zijn innovatie en duurzaamheid van essentieel belang. Er is geen ondernemer die daar omheen kan. Ik zie dat steeds
meer ondernemers die thema’s oppakken.’
Maar wat levert die samenwerking met natuur- en milieuorganisaties op?
‘Wat het ons brengt, is een bredere visie, een wijdere blik op de uitdagingen van de
komende tijd. Je kunt het als ondernemersorganisatie niet in je eentje, we hebben de
natuur- en milieuorganisaties en de overheid nodig. De uitdagingen van de toekomst
gaan de uitdagingen van het verleden te boven. We kunnen alleen nog maar groei bereiken als we daadkrachtig samenwerken, daarom vind ik die inzet op topsectoren ook
zo van belang. Vroeger zaten we allemaal op ons eigen eilandje, nu ziet iedereen in dat
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er nieuwe instituties, nieuwe overlegvormen en een nieuwe agenda nodig zijn om problemen op te lossen. Die bereidheid tot samenwerking is iets nieuws van deze tijd. Een
mindset change.’
Hoe komt u zo optimistisch?
Lachend: ‘Ik ben van nature heel optimistisch. Dan weer ernstig: ‘Als we verstandige dingen doen, als we ruimte blijven maken voor ondernemerschap en als we proberen de
problemen op het gebied van onderwijs, woningmarkt en duurzaamheid rationeel op te
lossen, ben ik optimistisch over Nederland en de kansen voor komende generaties.’
Rationele oplossingen… is het probleem niet dat de economie wordt beheerst door emoties?
‘Er zit een deel emotie in. Het ondernemersvertrouwen staat onder druk, omdat ons een
crisisgevoel wordt aangepraat door politici, door de media. Ik snap wel dat mensen ongerust zijn. Wie dagelijks de media volgt, wordt er haast depressief van. Maar toch: als ik
in het land ben, onder de mensen, dan voel ik een heel andere sfeer. Ondernemers zijn
optimistisch, hebben vertrouwen in de toekomst, zien kansen. Zodra de politieke crisis
rond de euro wordt opgelost, keert het vertrouwen wel weer terug en komt er rust in de
markt. We kunnen heel wat aan. Dat hebben we in 2008 en 2009 ook laten zien. Daar komt
ook een deel van mijn optimisme vandaan.
Laten we nog even geduld hebben. We hebben van dit kabinet nog maar één Miljoenennota
gehad. Het topsectorenbeleid is nog maar net begonnen. Als we vasthouden aan die plannen, zal het de komende jaren wel goed komen met Nederland.’
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A. Het Handvest van de Aarde: inspiratie
voor wereldwijde governance*

1. Inleiding
De 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
doet een vraag rijzen: zijn dit document en de mensenrechtentraditie vandaag nog steeds
even toepasselijk op ons leven als 60 jaar geleden? Het antwoord is ja. Tegelijk bestaan
er voldoende redenen om de idealen die zijn vastgelegd in het Earth Charter (Handvest
van de Aarde), naast die in de UVRM, opnieuw te bevestigen en wereldwijd te promoten.
Waarom? Daar zijn ten minste drie goede redenen voor.
In de eerste plaats werd de UVRM goedgekeurd in 1948, toen de Verenigde Naties (VN)
nog slechts 58 lidstaten telde. Sindsdien werden deze normen en waarden op brede schaal
bekrachtigd in samenlevingen over de hele wereld en werden ze sleutel tot de moderne
tijd. De ethische visie van het Earth Charter steunt op de ondeelbaarheid en de onderlinge afhankelijkheid van waarden als milieubescherming, mensenrechten, eerlijke sociale ontwikkeling, vrede en geweldloosheid. In die zin kan het Earth Charter alle naties
en maatschappijen ertoe aanzetten om zich niet alleen te identificeren met de menselijke
gemeenschappen waartoe zij behoren, maar ook met de hele wereldgemeenschap.
Ten tweede, de UVRM werd goedgekeurd in een tijd dat nationale regeringen de boegbeelden waren van het bestuur of beheer van de wereldsamenleving (governance). De
UVRM riep in het bijzonder de democratische regeringen van soevereine staten op om de
rechten van hun burgers te respecteren. Tegenwoordig vindt men echter dat governance
alleen effectief kan zijn wanneer politiek, de “world of business” en civil society nauw samenwerken.
De opkomst van corporate social responsibility (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is een belangrijke afspiegeling van deze trend. Hetzelfde geldt voor de toenemende
rol die niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en religieuze en spirituele bewegingen
spelen bij het zoeken naar antwoorden op uitdagingen van deze tijd. Het is belangrijk te
benadrukken dat het ‘partnership van governance door overheid mét civil society en de
world of business’ niet alleen het grondbeginsel van het Earth Charter vormt, maar dat dit
partnership ook kenmerkend is voor de manier waarop het Earth Charter tot stand kwam.
Het Earth Charter werd opgesteld om alle statelijke en niet-statelijke spelers ertoe aan te
zetten om leiderschap en verantwoordelijkheid aan de dag te leggen bij het tot stand brengen van een nieuwe vorm van governance, waarbij rechtvaardigheid, vrede, democratie,
mensenrechten en milieubescherming centraal staan in de besluitvorming.
* Enigszins vrije vertaling van de gelijknamige beschouwing in de Engelse taal van de auteur in ‘Inspiration
for Global Governance’ van Ruud Lubbers, Willem van Genugten en Tineke Lambooy (Kluwer 2008).
Ruud Lubbers was premier van drie kabinetten in de periode 1982-1994 en High Commissioner for refugees
van de Verenigde Naties van 2000-2005.
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Ten derde, aangezien het Earth Charter ruim is opgezet en de thema’s milieu en duurzame
ontwikkeling uitdrukkelijk omvat, vormt dit een waardevolle aanvulling op de UVRM bij
het adresseren van de nieuwe generatie van complexe krachten die misbruiken inzake
mensenrechten wereldwijd in stand houden. Met zijn ingebouwde ethische richtsnoeren
ondersteunt het Earth Charter niet alleen de UVRM en de wereldwijde mensenrechtenbeweging, maar legt het ook een stevigere basis voor de ontwikkeling van geïntegreerde
oplossingen voor de huidige wereldvraagstukken (zoals klimaatverandering, verlies van
biodiversiteit, vluchtelingenstromen,….).
Twintig jaar geleden al erkende de VN dat klimaatverandering een gemeenschappelijke
bekommernis was voor de mensheid (UNGA Resolutie 43/53 (1988)). Ondanks de overgang naar een echt multipolaire wereld na het einde van de Koude Oorlog, is het duidelijk
dat wij nog een lange weg te gaan hebben van ‘het hebben van rechten’ naar ‘het nemen
van verantwoordelijkheden’ en om – volgens de bewoordingen van het Earth Charter –
“samen het leven te vieren”.

2. De Verlichting voorbij
Heel lange tijd werd modernisering gezien als het resultaat van de Verlichting.
De Verlichting was de triomf van de wetenschappen, van Copernicus en Galilei tot
Einstein. Het ging om de modernisering van de economie, de politieke economie zoals
bedacht door Adam Smith, de Wealth of Nations, de econometrie, en uiteindelijk de triomf van de markteconomie op de planeconomie. Een wereldwijde markteconomie leek
het ultieme doel van de Verlichting.
Op politiek gebied ging het om de Amerikaanse en de Franse Revolutie. Het draaide om
de ontwikkeling van een nieuwe politieke orde, het tot stand brengen van de trias politica
na de Vrede van Westfalen. Sindsdien stonden de Staten en de ‘nationale soevereiniteit’
centraal.
De volgende stap behelsde de oprichting van de VN, het einde van het kolonialisme en het
toekennen van soevereiniteit aan alle volken in overeenstemming met de democratische
beginselen. Bovenal ging het om het bevorderen van de rechten van het individu, emancipatie en het mondig maken van de mensen.
Al deze onderling verweven dimensies samen vertegenwoordigden de Verlichting. En
lange tijd leek Verlichting het ultieme na te streven doel in de hele wereld. Wij zien nu
evenwel dat de moderne tijd verder wil gaan dan de Verlichting. Daarin werd vooral de
ontwikkeling van een seculiere maatschappij nagestreefd, of anders gesteld, een economisch en politiek rijpere maatschappij. Wat komt er na de Verlichting?

3. De ontwikkeling van de post-seculiere maatschappij
De bekende Duitse filosoof Jürgen Habermas hield niet lang geleden een toespraak
over de post-seculiere maatschappij. De titel was intrigerend. In de eerste plaats omdat hij
suggereert dat er voordien een seculiere maatschappij bestond. Ten tweede, omdat hieruit
kan worden begrepen dat onze huidige maatschappij niet langer seculier is. Habermas
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legde uit dat in de moderne tijd moet worden gestreefd naar een symbiose tussen het seculiere en het religieuze. Hij nam het secularisme op de korrel omdat het lijnrecht ingaat
tegen de religieuze dimensie van het leven, terwijl hij tevens verduidelijkte dat de seculiere dimensie belangrijk blijft. De religieuze en ethische dimensies moeten het seculiere
aanvullen. Daar zijn er verscheidene redenen voor.
Uitsluitend de secularisering voortzetten is waarden en identiteit afnemen van de mensheid. Daartoe leidt een proces van overdreven individualisering en economisering van
het leven. In de moderne tijd sleept globalisering bedrijven, politici en journalisten mee
in een ‘Bermudadriehoek’ van kortetermijnbelangen en -acties:
t de world of business staat onder druk om driemaandelijks of halfjaarlijks winsten
bekend te maken. Men wordt min of meer gedwongen om strategische en zakelijke
keuzes te maken op basis van een korte termijnvisie. Daarbij worden de belangen van
mens en milieu vaak als irrelevant beschouwd. In het huidige financiële systeem spelen de elementen “People” en “Planet” geen rol bij het voorbereiden/opstellen/vaststellen van de financiële cijfers;
t politici lijken te denken dat alleen plannen die binnen hun ambtstermijn kunnen worden verwezenlijkt, de moeite lonen om na te streven; dat is de electorale cyclus;
t aangezien de media business zijn geworden, moet het nieuws worden verkocht; en
nieuws verkoopt als het sensationeel is; daarom wordt eerder gefocust op het weergeven van ‘oneliners’ dan dat objectieve en evenwichtige onderzoeksjournalistiek voorop
staat.
Dat is wat ik bedoel met de Bermudadriehoek van kortetermijnbelangen. Naast dit overdreven kortetermijndenken bestaat er de verleiding om de ene beschaving superieur te
vinden aan een andere. Dat leek wereldwijd de American way of life te zijn.
Tegen deze achtergrond gaat het individu op zoek naar zijn identiteit, naar waarden voor
zijn dagelijkse bestaan, naar meer harmonie en een plaats voor spiritualiteit. Daardoor
beleven religie en spiritualiteit een wederopstanding, en dat is goed ook.
Om inzicht te krijgen in ‘de Verlichting voorbij’ en in de post-seculiere dimensies van
onze maatschappij, is het nodig onze recente geschiedenis te kennen en enkele mijlpalen
in herinnering te brengen.

4. Twee generaties terug
Laat mij u even terugvoeren naar 1941. In dat jaar hield president Franklin Delano
Roosevelt zijn Four Freedoms-toespraak om het Amerikaanse volk ervan te overtuigen
dat het tijd was om deel te nemen aan de Tweede Wereldoorlog teneinde het fascisme
te bestrijden. In zekere zin wees het fenomeen van een wereldoorlog – en het was al de
tweede – op een globaliserende wereld. Roosevelt had het over vier vrijheden:
t
t
t
t

Vrijheid van meningsuiting;
Vrijheid van religie, ieder op zijn eigen manier;
Vrij zijn van een tekort aan basisbehoeften; en
Vrij zijn van vrees.
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En telkens voegde hij er met zijn sonore stem aan toe: “Overal ter wereld”. Het is betekenisvol dat deze toespraak handelde over waarden, niet over de de vitale handels- en
andere belangen van de Verenigde Staten van Amerika. De boodschap was louter ethisch.
Roosevelt bepleitte dat het Amerikaanse volk zich niet zou onttrekken aan deze missie om
de vier vrijheden te verdedigen.
Enkele jaren later werden de vier vrijheden beschouwd als de basis voor het ontwikkelen
van het VN Handvest en de UVRM. Deze twee documenten kunnen niet worden begrepen zonder ze te beschouwen in de context van het einde van de Tweede Wereldoorlog en
het einde van het koloniale tijdperk.
Alle volken hebben recht op zelfbestemming, zowel intern (erkenning van hun onafhankelijkheid) als extern (het recht om een soevereine staat op te richten). Het kolonialisme
had afgedaan en alle soevereine naties, zowel de oude als de nieuwe, moesten samenwerken binnen de VN. Elke regering van deze soevereine staten moest dus de mensenrechten
van haar eigen burgers respecteren.

5. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
De UVRM, die onlangs haar zestigste verjaardag vierde, vervulde een belangrijke rol
bij de ontwikkeling van het gedrag van soevereine staten over de hele wereld. Civil society riep de NGO Amnesty International en tal van andere niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties in het leven om verslag uit te brengen over de gedragingen van
regeringen ter zake van mensenrechten. De verslaggevingsinspanningen van de media en
specifieke initiatieven zoals World Press Photo droegen eveneens bij tot de toenemende
druk op de regeringen om de verplichtingen inzake mensenrechten na te leven.
Daarnaast is er ook kritiek op de UVRM, wegens een te westerse benadering en omdat
deze verklaring te zeer gericht is op het individu. Het lijdt geen twijfel dat de UVRM een
belangrijk uitvloeisel van de Verlichting is, waarbij de erkenning en de mondigheid van
het individu als het hoogste goed worden gezien. De wereld moest evenwel nog steeds het
hoofd bieden aan het fenomeen dat de machthebbers het recht opeisten om het hoogste
belang van de Staat in te roepen om zichzelf te beschermen. De politieke leiders – individuen aan de macht – beweerden dat het soms noodzakelijk was dat controle over de
macht voorrang kreeg op de mensenrechten.
Talrijke inbreuken op de mensenrechten werden gepleegd in de naam van de Staat, ter
wille van belangen die door de machthebbers als vitaal voor de Staat werden beschouwd.
Lange tijd werd gedacht dat dit fenomeen zich alleen voordeed in totalitaire regimes of in
falende democratieën, maar recenter werd duidelijk dat zelfs een grote en doorgewinterde
democratie als de VS de mensenrechten kan schenden, bijvoorbeeld wanneer het om terrorisme gaat. Daardoor wordt de UVRM nog belangrijker. Daarom moeten wij 60 jaar na
de UVRM deze belangrijke verwezenlijking van de beschaving blijven erkennen.

88

Onz e ge m e e nsc ha p p e l i j k e t o e k o m st

6. Niet alleen soevereine staten, niet alleen de UVRM
De moderne tijd, het tijdperk van de globalisering, is niet langer een wereld van alleen
soevereine Staten. Voor Fukuyama betekende het einde van de Koude Oorlog, de nederlaag van het communisme en de triomf van de markteconomie, het ‘einde van de geschiedenis’. Ondertussen weten wij dat dit niet zo was, ook al zijn wij een wezenlijk nieuwe
fase in de geschiedenis begonnen. Kort na dit ‘einde van de geschiedenis’ werd de wereld
geconfronteerd met de anti-globaliseringsbeweging. Anti-globalisten betoogden dat de
vrijheid om overal ter wereld buitenlandse investeringen te doen, tot een race to the bottom zou leiden. Hun theorie was begrijpelijk. Economieën in ontwikkeling verwelkomden
buitenlandse investeringen om hun economische groei te ondersteunen. Teneinde die
investeringen niet kwijt te raken, zouden zij ervoor kiezen om hun arbeids- en milieunormen niet te verhogen. Daar hadden ze een punt: in een wereld waarin multinationals
alleen lokale wetten gekenmerkt door “kapitaalvriendelijke” regelgeving volgen, mogen
hogere winsten worden verwacht. Dit leidt tot een ‘race to the bottom’.

7. Van ‘race to the bottom’ naar ‘best practices’
Dit begrijpelijke anti-globaliseringsstandpunt hield evenwel geen rekening met een
ander gevolg van de globalisering dat voortvloeit uit de ontwikkeling van de informatieen communicatietechnologie.
Als we even teruggaan in de tijd, herinneren wij ons Silicon Valley als het icoon van de
technologische ontwikkeling. Van telefoon tot fax, van computer tot e-mail, van internet
tot mobiele telefoon... ICT zorgde voor een heuse revolutie. Het verbond de wereld, het
veranderde de burgers, de mensheid en haar instellingen.
De anti-globaliseringsbeweging belichaamde de bezorgdheid en de woede over de overheersende macht van ondernemingskapitaal dat de wereld naar zich toe trok, waarbij
winst en hebzucht leidden tot een regelrechte ‘race to the bottom’. Tot op zekere hoogte is
dat ook gebeurd – en blijft het gebeuren – maar tegelijk had de ICT-revolutie een aantal
belangrijke gevolgen. NGO’s werden e-mailgemeenschappen. Deze niet-gouvernementele non-profitorganisaties – die sociale doelstellingen nastreven, een beter leven voor ogen
houden en ingaan tegen de negatieve kanten van het kapitalisme per se – begonnen zo
eveneens te globaliseren.
Terwijl multinationale ondernemingen in het verleden gewoon waren alleen de lokale
wetten te volgen in de landen waar zij activiteiten ontplooien, volstond dit opeens niet
langer.
NGO’s en civil society begonnen deze ondernemingen en de hele wereld erop te wijzen dat
tekortkomingen en gebreken op zowel sociaal als milieugebied niet langer aanvaardbaar
waren. Ook al werden dergelijke problemen lokaal niet openlijk bekritiseerd vanwege de
onmondigheid van de lokale burgers en de corrupte houding van lokale machthebbers;
vooral in ontwikkelingslanden. NGO’s in westerse landen deden onderzoek en zochten
wereldwijd de publiciteit. Over kinderarbeid en milieuhinder door bedrijven werd verslag
uitgebracht in de media. Het was niet langer een protestkreet tegen regeringen, maar
men stelde rechtstreeks het gedrag van multinationals en andere ondernemingen met een
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grensoverschrijdende activiteit aan de kaak. Ondernemingen trekken zich dergelijke kritiek aan en zijn een proces naar verandering ingegaan.
Hoe gebeurde dat?

8. Van public relations om de burgermaatschappij te ‘sussen’ naar ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’
Toen deze nieuwe ontwikkeling opkwam, dachten de ondernemingen dat een effectief
pr-beleid de druk van civil society wel zou kunnen wegnemen. Nadien werd duidelijk dat
de talenten en andere werknemers van deze geglobaliseerde ondernemingen, dat wil zeggen vaak hun belangrijkste intellectuele kapitaal, het niet langer op prijs stelden dat ‘hun’
onderneming’ zware kritiek kreeg in de pers. Opmerkingen van vrienden en familie in de
trant van “oh, werk jij voor dat bedrijf?”, werden heel belangrijke katalysatoren om veranderingen binnen de ondernemingen op gang te brengen.
De tweede factor die verandering in de goede zin bevorderde, was de ervaring dat het
gaan voor hogere morele en ethische normen ondernemingen effectiever en winstgevender maakte. Beleidslijnen zoals ‘nul ongevallen’ en ‘nuluitstoot’ bleken te leiden tot kleinere risico’s, minder kosten en algemene productiviteitswinst. Wetenschappelijke studies
laten positieve financiële resultaten zien van op duurzaamheid gerichte ondernemingen.
Dit resulteerde in ‘ethische’ doelstellingen; en in sociale en milieurapportages.
Dezelfde globalisering die vijftien jaar eerder een ‘race to the bottom’ op gang had gebracht,
werd nu dus een katalysator voor een wereld van ‘best practices’. Een van die best practices
was het publiceren van een duurzaamheidsrapport. Daarin beschrijft een onderneming
welke ethische en innovatieve standaarden en technologieën zij toepast. Uiteraard vormt
de economische realiteit – het ongelijke speelveld in een wereld met overal markteconomie – nog altijd een aanzienlijke reden die de vooruitgang op sociaal en milieugebied belemmert. Tegelijk scheppen de moderne tijd met zijn fundamenteel andere rapportering,
een andere rol van de media en de civil society, en de ervaring van ondernemingen die
kiezen voor betere praktijken, een heel andere toestand.
Niet lang geleden werd de keuze voor best practices en maatschappelijk verantwoord
ondernemen nog als een luxe bestempeld. Vandaag zijn maatschappelijk verantwoord
ondernemen en het uitbrengen van duurzaamheidsverslagen, die de richtlijnen van het
Global Reporting Initiative (GRI) volgen, een ‘must’ voor de geloofwaardigheid van een
onderneming. Het blijkt belangrijk te zijn voor elke succesvolle onderneming.
Eerder had ik het over de ‘race to the bottom’, zoals de antiglobaliseringsbewegingen het
noemde. Vandaag zien wij evenwel een wereld van best practices die zich uiten in ‘mission
statements’ van grote bedrijven, maar ook vaak van kleinere bedrijven. Zij streven ernaar
dezelfde ethische standaarden in hun wereldwijde activiteiten toe te passen. In hun duurzaamheidsrapportage leggen zij verslag hierover. De strijd is echter nog niet gewonnen.
Steeds opnieuw vormt de neiging van de world of business om de natuur te exploiteren
en winst te maken over de rug van machteloze volken een trieste werkelijkheid. Maar
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tegelijk bestaan er ook steeds meer voorbeelden van echt maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

9. Complementaire governance in de moderne tijd
Wat er gebeurd is, is dat ‘governance’ vandaag een andere connotatie heeft gekregen
dan in het verleden.
Het woord governance was traditioneel gekoppeld aan regeringen, aan Staten en aan
intergouvernementele overeenkomsten. Vandaag “is partnership tussen regering, civil
society en de world of business essentieel voor een effectieve governance”. Deze woorden
zijn overgenomen uit het Earth Charter. Alleen al door zijn naam blijkt het Earth Charter
(Handvest van de Aarde) verbonden te zijn met natuur en milieu. En dat is ook zo, maar
het is nog veel meer. Ik heb al gewezen op de enorme invloed van ICT op de ontwikkeling van complementaire governance. Het stimuleerde partnership tussen regering, civil
society en world of business en maakte governance op die manier effectiever.

10. Milieubewustzijn
Ook wil ik ingaan op de rol van het toenemende milieubewustzijn. In de vroege jaren
1970 publiceerde de Club van Rome een baanbrekend rapport. Op basis van de nieuwe
computerberekeningen van die tijd wees het op wat er zou gebeuren wanneer de arme
economieën, met andere woorden de ontwikkelingslanden, een zelfde consumptieniveau
zouden bereiken als de ontwikkelde landen. Het rapport noemde de gevolgen op milieugebied en op het vlak van de uitputting van de natuurlijke rijkdommen.
Deze gevolgen waren zo zorgwekkend dat het rapport de titel ‘Limits to Growth’ (Grenzen
aan de Groei) kreeg.
Enerzijds had dit rapport een enorme impact, anderzijds werd het snel als niet relevant
opzij geschoven. Op het gebied van de ‘uitputting van de nationale rijkdommen’ onderschatte het inderdaad duidelijk de technologische vooruitgang. Tegelijk werd de veronderstelling dat arme ontwikkelingslanden zoals China en India hun achterstand snel
zouden goedmaken, toen als onrealistisch beschouwd. De strijd tussen kapitalisme en
socialisme bepaalde immers nog steeds het landschap.
De publicatie van Limits to Growth was geenszins het eerste milieumanifest. In de jaren
zestig kreeg ‘Silent Spring’ van Rachel Carson in de VS al heel wat aandacht. Het handelde over het milieurisico van een snel groeiende economie. Silent Spring vormde de
voedingsbodem van de groene beweging. Een andere mijlpaal was de UN Conference on
the Human Environment, die in 1972 in Stockholm werd gehouden.

11. Onze gemeenschappelijke toekomst: duurzame ontwikkeling
In 1987 publiceerde de Commissie Brundtland Our Common Future. De titel wijst
duidelijk op een groeiende bewustwording. Het omschreef het concept van ‘duurzame
ontwikkeling’, gedefinieerd als ‘ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te
Ru u d Lu bbers

91

voorzien in het gedrang te brengen’. Met deze ontwikkeling van het concept duurzame
ontwikkeling werd steeds meer aandacht gegeven aan de nadelige gevolgen van almaar
groeiende economieën, zowel in een land als tussen landen. Van vervuilde rivieren en zure
regen tot het gat in de ozonlaag, die de katalysator vormen voor het Montreal Protocol,
van de kernramp in Tsjernobyl tot het steeds toenemende verlies aan biodiversiteit, waterrijke natuurgebieden en natuur. Terwijl Our Common Future technologie zag als een
oplossingsrichting om tot duurzaamheid te komen, werd tegelijk het ‘voorzorgsprincipe’
(precautionary principle) ingevoerd. Wanneer een activiteit of beleid nadelige gevolgen
voor het milieu zou kunnen hebben, is het beter nu maatregelen te treffen in plaats van
dan te wachten op het ontegensprekelijke wetenschappelijke bewijs ter zake van de schadelijke invloed, zelfs als een aantal oorzakelijke verbanden niet helemaal wetenschappelijk
aangetoond zijn. In geval van twijfel onthoudt u!

12. Markteconomie verovert de wereld
Na het einde van de Koude Oorlog begon China onder het de facto leiderschap
van Deng Xiaoping snel te groeien. In 1992, twee decennia na Stockholm, werd de UN
Conference of Environment and Development (UNCED) gehouden in Rio de Janeiro. Het
werd een opmerkelijke conferentie. In de nasleep van de teloorgang van het communisme
ging de boodschap over het belang van de markteconomie en wereldwijde economische
groei. Het leek wel of de eerste, de tweede en de derde wereld niet langer bestonden.
Daarbij kwam dat de aanwezigheid van NGO’s en inheemse volkeren bij de conferentie
in Rio indruk maakte. Zij kwamen hun bezorgdheid tonen over het allergrootste belang
dat werd toegekend aan economische groei tegenover milieu en natuur. De VN en de
regeringen hadden een agenda voorbereid en goedgekeurd om te komen tot duurzame
ontwikkeling in de 21e eeuw. De NGO’s en de inheemse volkeren wezen er evenwel op dat
een fundamentelere keuze zich opdrong: eerbied en respect voor natuur en ecologie eerst
en pas dan voor economie.
En zij hielden een pleidooi voor een ‘Earth Charter’: een idee dat al aan bod kwam in Our
Common Future. Maurice Strong, secretaris-generaal van UNCED, beloofde dat hij zou
gaan werken aan een Handvest van de Aarde. Korte tijd nadien werden die inspanningen
gebundeld met die van het Green Cross onder leiding van Mikhail Gorbatsjov. Het Earth
Charter Initiative groeide uit tot een beweging. In een zeven jaar durend proces werd het
Earth Charter geschreven. Het was een initiatief van de wereldwijde civil society in wat
het “meest open en participatieve proces ter wereld” werd genoemd. Het eindresultaat
zag het licht in 2000.

13. Het Earth Charter
Terwijl de UVRM bepaalt hoe regeringen zich ten aanzien van hun burgers zouden
moeten gedragen met respect voor hun mensenrechten, gaan de volken van de Aarde in
het Earth Charter voor “verantwoordelijkheid voor elkaar, voor de wereldgemeenschap
en voor de toekomstige generaties”. De 16 beginselen zijn ingedeeld in vier groepen:
t Respect en zorg voor de wereldgemeenschap;
t Ecologische integriteit;
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t Sociale en economische rechtvaardigheid; en
t Democratie, geweldloosheid en vrede.
Deze principes worden voorafgegaan door een voorwoord en worden gevolgd door ‘The
Way Forward’. Deze brede benadering maakt duidelijk dat het Earth Charter, hoewel het
zijn oorsprong vindt in de zorg over de wereldwijde milieucrisis, ernaar streeft eerbied en
respect af te dwingen voor de wereldgemeenschap. Zoals het voorwoord van het Earth
Charter het stelt:
Om vooruit te gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse
gemeenschap met een gemeenschappelijke lotsbestemming. Wij moeten ons verenigen
om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede.
Deze woorden vormen de aanzet tot een Earth Charter als een handvest van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

14. De weg vooruit
In de conclusie van het Earth Charter bevestigt The Way Forward het belang van “het
essentiële partnership van regering, civil society en de world of business voor een effectieve
governance”. Ook wordt opgeroepen tot een fundamentele verandering van mentaliteit en
hart en voor een “nieuwe zin voor wereldwijde onderlinge afhankelijkheid en universele
verantwoordelijkheid”. Het beklemtoont: “(...) wij kunnen veel leren van de permenente
samenwerking in de zoektocht naar waarheid en wijsheid”. Het Earth Charter erkent belangrijke reële situaties:
Het leven kent vaak spanningen tussen belangrijke waarden. Dat kan leiden tot moeilijke
keuzen. Toch moeten we manieren vinden om verscheidenheid in harmonie te brengen
met eenheid, de uitoefening van vrijheid met het gemeenschappelijke goed, korte-termijndoelen met doelstellingen op de lange termijn.
The Way Forward besluit:
Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van een omslag naar een nieuwe
eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid duurzaamheid te realiseren, een intensivering
van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede en de vreugdevolle viering van het leven.
De tijd is gekomen om de UVRM te verbinden met het Earth Charter. We kunnen er niet
langer onderuit.

15. Spiritualiteit moet deel uitmaken van The Way Forward
Het is opmerkelijk hoezeer de spirituele dimensie van het leven aan bod komt in het
Earth Charter. De universele spirituele waarden die het Earth Charter erkent, zijn eerbied voor het mysterie van het bestaan, dankbaarheid voor de gift van het leven, eerbied
voor het leven, medelijden, liefde, hoop, nederigheid, vrede, waardering van schoonheid,
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“meer te zijn, niet om meer te hebben” en het vreugdevolle beleven van het leven. Het lijkt
wel dat de ware moderne tijd verder gaat dan de Verlichting, dan individualisme, dan het
toevertrouwen van het algemeen belang aan alleen maar seculiere democratische instellingen. Spiritualiteit en spirituele bewegingen moeten worden gezien als van even grote
waarde voor het gemeenschappelijke belang als de traditie van de mensenrechten, goed
bestuur door regeringen en de seculiere VN. Spiritualiteit kan tot bloei komen in een
wereld waarin mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht worden gebracht door
maatschappelijk verantwoord ondernemen, en waar het Earth Charter complementair is
met de UVRM. In het Engels kunnen wij het hebben over de 4 P’s: People (mensen), Planet
(planeet), Profit (winst) en ‘Pneuma’ (het Griekse woord voor adem en spiritualiteit).
In de westerse beschavingen die steunen op een van de drie monotheïstische religies –
jodendom, christendom of islam – benadrukte de Verlichting het belang van het behoud
van een duidelijke scheiding tussen ‘kerk en Staat’ om het algemene belang te vrijwaren.
Laten wij eerlijk zijn: deze scheiding kwam geslaagd tot stand door de invoering van de
trias politica. Sindsdien zag de ‘democratie’ toe op het algemene belang, en niet langer de
‘religie’.
Ook als wij de zwakte van de Staten, de zwakte van de architectuur van internationale
verdragen en de zwakte van de VN zelf erkennen, moeten wij absoluut de wet versterken
waar deze is vernietigd door conflicten en oorlog. Dit wordt bemoeilijkt omdat corruptie
telkens opnieuw en over de hele wereld democratieën uitholt als gevolg van hebzucht.
Steeds opnieuw streven wij naar betere mechanismen voor transparantie en verantwoordelijkheid om corruptie een halt toe te roepen. Het is dan ook betekenisvol dat principe
13 van het Earth Charter als volgt luidt:
Versterk democratische instellingen op alle niveaus, zorg voor transparant en verantwoordelijk bestuur, volledige deelname aan besluitvorming en toegang tot het recht.
Ethiek en spiritualiteit zijn inderdaad noodzakelijk, maar de seculiere dimensie blijft belangrijk om de democratische instellingen en de democratie zelf te bevorderen en te versterken.

16. Co-existentie van de politieke, spirituele en religieuze dimensies van het
leven
Toch blijft de behoefte bestaan om harmonie tot stand te brengen tussen de politieke,
spirituele en religieuze dimensies van het leven en van de maatschappij. Wij moeten ons
ervan bewust zijn dat deze behoefte verder gaat dan de drie monotheïstische religies. Het
gaat om een algemene behoefte en spiritualiteit moet er deel van uitmaken. We moeten
‘op twee benen voortgaan’: wetenschap, het Verlichtingsdenken én religie; of liever wetenschap, het Verlichtingsdenken én spiritualiteit.
De westerse dominantie die stamt uit de donkere Middeleeuwen, eiste het woord
Verlichting op om de vooruitgang van de mensheid dankzij wetenschap en individualisering aan te geven. Mensen werden almaar ‘bewuster’ en assertiever. Deze formulering
is enigszins eigenaardig. Veel Oosterse tradities erkennen een goddelijkheid in de natuur, alsook het vermogen om de harmonie in onszelf te herstellen door sublimering van
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ons ego. Als we dat toepassen op de moderne tijd zouden wij kunnen vaststellen dat het
Oosten het verlichte ‘Westen’ nu spirituele dimensies en praktijken aanreikt. In deze traditie wordt de geest niet vrijgemaakt door ze los te koppelen van het lichaam, integendeel,
in spirituele oefeningen gaan beide vaak hand in hand. Het gaat erom te luisteren naar de
natuur en te genieten van prana. Spiritualiteit draait ook om het koesteren van eerbied
en respect voor de natuur, voor het leven en voor al wat leeft. Spiritualiteit wordt gevoed
door verhalen en parabels. Het gaat erom leven en passie te begrijpen en om te genieten
in en dankzij vertellingen. De korte verhalen en raadsels, in het zenboeddhisme ‘koans’
genoemd, doen ons denken aan de parabels in de heilige boeken van de monotheïstische
religies.

17. People, Planet, Profit en Pneuma
De Earth Charter-beweging is een pro-globaliseringsbeweging. Wij, de Mensen van
de hele planeet, bieden het Earth Charter aan om democratieën en markteconomieën in
evenwicht te brengen en aan te vullen. In de echte moderne tijd gaat het beslist niet alleen
over informatie- en communicatietechnologie of over markteconomie. Het gaat evenzeer
over de wedergeboorte van spiritualiteit over de hele wereld, door dichter tot elkaar te
komen en van elkaar te leren, wat wordt mogelijk gemaakt door communicatie. De echte
moderne tijd houdt ook in dat de mensheid zich bewust wordt van het feit dat wij allen
samen een grote mensenfamilie vormen, een familie die – dat is tragisch – verantwoordelijk is voor de uitputting van de Aarde, die wereldgemeenschap waartoe wij allen behoren.

18. De zoektocht naar waarheid, wijsheid en culturele verscheidenheid
Zoals het Earth Charter stelt: “Aangezien de wereld almaar meer onderling afhankelijk
en kwetsbaar wordt (...) kunnen wij veel leren van de permanente samenwerking in de
zoektocht naar waarheid en wijsheid”.
De tijd is rijp om het Earth Charter te voegen bij de UVRM en haar mensenrechtentraditie. De UVRM was in zekere zin het eindresultaat van de (westerse) Verlichting, en zodoende het ethische basisprincipe van de VN. Nu biedt het Earth Charter ons een nieuwe
dimensie als aanvulling op deze heel belangrijke UVRM. Het Earth Charter voegt er het
alomvattende aspect aan toe: dat het niet alleen nodig is de individuele identiteit en de individuele rechten versus de Staat na te streven. Naties, de world of business en civil society
hebben samen eveneens een belangrijk rol te vervullen. De hele natuur, bescherming van
de biodiversiteit, culturele diversiteit van mensen en diversiteit van religies – die naast
elkaar bestaan in vrede en democratie – moeten aan bod komen wanneer wij opnieuw
onze ethische waarden doordenken. Alle spelers moeten hun bijdrage leveren, en het is
precies datgene dat gebeurde tijdens de internationale raadplegingen die gestalte gaven
aan het Earth Charter. Ik legde uit dat complementaire governance – het partnership van
regeringen, civil society en de world of business – essentieel is voor een effectieve governance; voor daadwerkelijke verandering ten goede.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen – en kansen! – alsook de lokale, regionale en
wereldwijde civil society die de betekenisvolle participatie van alle betrokken individuen
en organisaties in de beslissingsvorming promoten, zullen een aanvulling vormen op het
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politieke bestuur. Een bijzondere uitdaging in onze tijd is het vermogen om culturele diversiteit te erkennen als iets positiefs, zelfs als een creatieve kracht. Deze verbinding van
beschavingen moet op wereldschaal gebeuren, maar is ook een uitdaging binnen elk land,
wegens het groeiende aantal migranten van de eerste, de tweede en de derde generatie.
Zoals ik eerder al heb aangehaald, zijn duurzame ontwikkeling, culturele verscheidenheid en ruimte voor spiritualiteit bijzondere waarden van het Earth Charter. Wij moeten
verder gaan dan governance; als één mensenfamilie en één wereldgemeenschap met een
gemeenschappelijke lotsbestemming moeten wij ons “geloof in de inherente waardigheid
van alle menselijke wezens en in het intellectuele, artistieke, ethische en spirituele potentieel van de mensheid” herbevestigen.

19. Diversiteit in plaats van superioriteit
Degenen die spiritualiteit hoogschatten en beoefenen en die geloven in religie, mogen
de seculiere dimensie van het leven niet geringschatten, ook al zijn de woorden veiligheid
en terrorisme ingebakken in de seculiere en democratische dimensies. Geweld was en is
al te vaak gekoppeld aan religie en de neiging ervan om superioriteit op te eisen, waarbij
geweld zelfs als gewettigd werd beschouwd, de wapens werden gezegend en martelaren
heilig werden verklaard. Vrede, zoals in het Earth Charter is beschreven, “is de alomvattendheid die tot stand komt door harmonie met zichzelf, met andere personen en met
andere culturen, (ik veroorloof mij hier ‘andere religies’ aan toe te voegen), ander leven,
met de Aarde en met het grotere geheel waarvan iedereen deel uitmaakt”.
Onze culturele diversiteit is een waardevolle erfenis en ieder van ons zal zijn eigen aparte
weg voorwaarts vinden. De seculiere wereld kan alleen humaan zijn wanneer ook spiritualiteit zijn rechten krijgt.

20. Conclusie
Zowel op het vlak van waarden die verder gaan dan de UVRM – duurzame ontwikkeling, culturele verscheidenheid en ruimte voor spiritualiteit voorbij het secularisme – als
op het vlak van complementaire governance, dit is “het partnership van regeringen, civil
society en de world of business met het oog op een effectieve governance, verdient het
Earth Charter dat het aan de UVRM wordt toegevoegd en ermee wordt verbonden.
Dit is nog crucialer omdat “wij, de volkeren” ons ter zelfdertijd steeds meer bewust worden dat “wij een menselijke familie en één aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke lotsbestemming”. De duivel, Diabolos, degene die verdeelt door laster, wint weer
aan kracht.
Dat is de paradox van de moderne tijd.
De “vreugdevolle beleving (viering) van het leven” vereist in de eerste plaats dat niet wordt
toegegeven aan de verleiding om verdeeld te worden, dat geen superioriteit wordt opgeeist en dat geen schuld wordt afgewenteld op de anderen.
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B. Wat is het Earth Charter
(Handvest van de Aarde)?

“Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de Aarde, een tijd waarin de mensheid haar toekomst moet kiezen.” Aldus de eerste zin van het Earth Charter
(Handvest van de Aarde) dat in 2000 in overleg tussen non-gouvernementele organisaties
tot stand kwam.
“Nu de wereld steeds meer verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar wordt, houdt de
toekomst zowel grote gevaren als grote beloftes in (…)Wij moeten ons verenigen om een
duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede.”
Het Earth Charter constateert dat “wezenlijke wijzigingen nodig zijn in onze waarden, instituten en levenswijzen.” Vervolgens worden in het document zestien ethische principes
genoemd en uitgewerkt:
t Respecteer de Aarde en het leven in al zijn verscheidenheid.
t Draag zorg voor alle levensvormen met begrip, compassie en liefde.
t Bouw democratische samenlevingen op die rechtvaardig zijn, waaraan iedereen kan
deelnemen, en die duurzaam en vreedzaam zijn.
t Stel de rijke schatten en de schoonheid van de Aarde veilig voor de huidige en toekomstige generaties.
t Bescherm en herstel de ongeschonden staat van de ecologische systemen op Aarde,
met speciale aandacht voor de biologische diversiteit en de natuurlijke processen die
het leven in stand houden.
t Voorkom schade – de beste vorm van milieubescherming – en hanteer een preventieve benadering wanneer de kennis beperkt is.
t Pas patronen toe van productie, consumptie en reproductie, die de regenererende
capaciteiten van de Aarde, de mensenrechten en het welzijn van gemeenschappen
beschermen.
t Bevorder de studie van ecologische duurzame ontwikkeling en bevorder de vrije uitwisseling en brede toepassing van verworven kennis.
t Maak een einde aan armoede. Het is een ethische, sociale en milieuverplichting.
t Zorg ervoor dat economische activiteiten en instellingen op ieder niveau op rechtvaardige en duurzame wijze menselijke ontwikkeling bevorderen.
t Bevestig dat gelijkheid en gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen de eerste vereisten zijn voor duurzame ontwikkeling en zorg voor universele toegang tot onderwijs,
gezondheidszorg en economische kansen.
t Houd het recht hoog van allen, zonder discriminatie, op een normale en sociale omgeving die steun geeft aan menselijke waardigheid, lichamelijke gezondheid en geestelijk
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welzijn, met speciale aandacht voor de rechten van inheemse volkeren en minderheden.
Versterk democratische instellingen op alle niveaus, en zorg voor transparant en verantwoordelijk bestuur, volledige deelname aan besluitvorming en toegang tot het
recht.
Integreer de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele onderwijs en levenslange leerproces.
Behandel alle levende wezens met respect en voorkomendheid.
Bevorder een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede.

Het Handvest eindigt als volgt:
“Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid duurzaamheid te realiseren, een intensivering van
de strijd voor rechtvaardigheid en vrede, en de vreugdevolle viering van het leven.”
Meer informatie: www.earthcharter.nl

98

Onz e ge m e e nsc ha p p e l i j k e t o e k o m st

C. VNO-NCW en het Handvest van de
Aarde; een persoonlijke waarneming

I

n 2006 werd ik voorzitter van het Curatorium van het VNO-NCW.
De missie van het Curatorium is enkele malen per jaar met de leiding van het VNO-NCW
te spreken over de maatschappelijke rol; “de pure werkgeversbelangenbehartiging voorbij”.
De opdracht is uiteraard veel breder dan het Handvest van de Aarde, maar de enorme
groei die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility)
heeft genomen betekent dat het Handvest van de Aarde steeds minder een “ver van mijn
bed”-show is. Integendeel, het is steeds meer in het gezichtsveld gekomen.
Sterker, het VNO-NCW is gastvrijheid gaan bieden aan Global Compact en later ook aan
het Ruggie-Initiative. Ruggie stond als rechterhand van Kofi Annan eerst aan de voet van
Global Compact, dat vorm gaf aan Corporate Social Responsibility, en later nam hij het
Ruggie-Initiative, opdat transnationale ondernemingen mensenrechten waarmaken. Zo
geeft Ruggie veel aandacht aan noodzakelijke “remedy”, herstel dus na aangerichte schade.
Het Earth Charter Initiative heeft inmiddels een strategische samenwerking met het Global
Reporting Initiative. En juist deze verslaglegging geeft handen en voeten aan de vaststelling
in het Handvest van de Aarde: “het partnership van regering, burgers en bedrijfsleven is van
essentieel belang voor doeltreffend bestuur”, zoals het luidt in het Handvest van de Aarde.
Hoe geef je vanuit de overtuiging “wij zitten samen in één bootje” inhoud aan duurzaamheid
en diversiteit?
Dat vraagt inderdaad om corporate governance, political governance en civil society inspanningen.
Dat partnership wordt weer geholpen door het Global Reporting Initiative, het MVOinitiatief op het gebied van transparantie.
Die toekomstgerichte contouren (onze gemeenschappelijke toekomst!) worden steeds duidelijker.
Intussen vieren wij begin februari as. vijftig jaar Bilderberg, de jaarlijkse bezinningsbijeenkomst van VNO-NCW.
“Andermaal de Bilderberg op”, zou je kunnen zeggen. Dat heeft een dubbele betekenis.
Het is de traditie eens per jaar twee dagen uit te trekken om “afstand” te nemen; even weg
uit het jachtige leven; voorrang te geven aan spiritualiteit (aan de vierde P van Pneuma, die
People, Planet en Profit completeert).
Dat zijn altijd bijzondere dagen, gericht op “inner sense”, om zo harmonie te bevorderen;
die van iedere deelnemer zelf, zijn eigen harmonie, die met zijn omgeving, zijn bedrijf en
de social responsibility; en vandaaruit, zoals het Handvest van de Aarde het zegt, “om onze
verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uit te spreken”.
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“De Bilderberg op” betekent ook naast rust en even afstand nemen de inspanning om steeds
een nieuw niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen te bereiken.
De Bilderberg-traditie komt voort uit het NCW, maar het zit nu ook in het hart van VNONCW.
Zo gaan wij nu op weg naar Rio+20. Dat is dus 25 jaar nadat Gro Harlem Brundtland Our
Common Future schreef en daarvoor tekende.
De wereld is sindsdien enorm veranderd.
De Koude Oorlog ligt achter ons en de gerijpte economieën – de OESO-landen – moeten
het nu vinden met de BRICS-landen. Nu de wereld van één of twee supermachten, zoals wij
vroeger gewend waren, achter ons ligt, moet inhoud gegeven worden aan een multipolaire
wereld.
Alleen samen kunnen wij duurzaamheid en diversiteit vreedzaam, in harmonie, inhoud geven.
Intussen heeft ongebreidelde “greed” in de financiële sector, het gebruik – of liever gezegd
misbruik – van financiële innovaties, de wereld tot een nieuwe crisis gebracht. Die deraillering van het financiële stelsel is ernstig gebleken.
Dat vraagt als het ware om een nieuw Bretton Woods, een herijkt IMF en Wereldbank, nu
gebaseerd op OESO- én BRICS-landen.
Op het moment dat ik dit schrijf heeft de vertrouwenscrisis in de financiële sector inmiddels
geleid tot een verlamming van de reële economie. Om daar uit te komen is “Green Growth”
nodig.
Zoals in de dertiger jaren van de vorige eeuw in de V.S. een New Deal nodig was om de crisis
te boven te komen, zo is nu andermaal, en nu bij Rio+20, een New Deal nodig, door OESOen BRICS-landen samen. Dat zal de “Green Growth Deal” moeten zijn, gericht op werkgelegenheid wereldwijd; banen dus wereldwijd. Dat gaat in vervolg op Kyoto om “common but
differentiated responsibilities”.
Ook daarvoor heeft het Handvest van de Aarde de grond omgeploegd.
Het is inderdaad paradoxaal dat de “harde” opdracht onze economie weer vitaal en dynamisch te maken vergt dat spiritualiteit en ethiek meer en meer gestalte krijgt; “de Bilderberg
op!”
Daarbij is het Handvest van de Aarde natuurlijk slechts een van de hulpmiddelen.
Compassionate Leadership, het Charter of Compassion en vele andere initiatieven zijn niet
minder belangrijk.
Trots zijn op ondernemen en op je onderneming die MVO praktiseert. De P van Pride dus
wordt meer en meer erkend als de weg voorwaarts om succesvol te ondernemen.
Middels Green Growth en werkgelegenheid gaan ethiek en economie hand in hand. Dat is
“onze gemeenschappelijke toekomst”.
Ruud Lubbers, januari 2012

100

Onz e ge m e e nsc ha p p e l i j k e t o e k o m st

Bijlagen
Ru u d Lu bbers

101

Inhoudsopgave

1. Netwerken en activiteiten VNO-NCW en MKB Nederland op het terrein van
duurzaamheid/mvo (niet-limitatief )
2. Enige (inter)nationale sectorinitiatieven
3. Groene Groei Deal (3 oktober 2011)
4. Platform Biodiversiteit, Visiedocument economie en ecosystemen
(13 december 2011)
5. Persbericht Dutch Sustainable Growth Coalition (27 januari 2012)

102

Onz e ge m e e nsc ha p p e l i j k e t o e k o m st

Bijlage 1

Netwerken en activiteiten VNO-NCW en MKB Nederland op het terrein van
duurzaamheid/mvo (niet-limitatief )
De netwerken en activiteiten van VNO-NCW in de sfeer van (internationaal) mvo en
duurzaamheid hebben zich de laatste jaren sterk ontwikkeld, zoals blijkt uit dit niet-limiatieve overzicht.

Netwerken
t 7
 /0/$8FO.,#/-IFCCFOTJOET[JUUJOHJOEF1SPHSBNNBSBBEWBOMVO
Nederland.
t )FU7/0/$8.,#/-CVSFBVWPFSUWBOBGIFUTFDSFUBSJBBUWBOIFUNederlands
Netwerk van Global Compact
t )FUDutch Employers Cooperation Program is in 2006 opgezet door het ministerie van
Buitenlandse Zaken samen met VNO-NCW, MKB NL en LTO NL, gericht op ondersteuning van werkgeversorganisaties in de armste landen
t +BBSMJKLTPWFSMFHNFUMVO Platform en vele onder deze koepel vallende NGO’s
t +BBSMJKLTPWFSMFHNFUEFRaad van Kerken
t 0QIFUAHSPFOFUFSSFJOPBNFUStichting Natuur&Milieu, International Union for the
Conservation of Nature (IUCN) en ondernemersorganisatie De Groene Zaak
t 0QKVSJEJTDIUFSSFJOJOSFMBUJFUPU*.70DPOUBDUFONFUPBIFUWorld Legal Forum
(WLF) en het Hague Institute for Internalisation of Law (HiiL) in Den Haag
t 0QIFUUFSSFJOWBODPSSVQUJFCFTUSJKEJOHNFUTransparency International
t 0Q IFU UFSSFJO WBO JOUFSOBUJPOBMF NJHSBUJF NFU The Hague Process for refugees and
migration (THP)
t 0QIFUUFSSFJOWBOPOUXJLLFMJOHTTBNFOXFSLJOHNFU PARTOS (koepel van ruim 100
ngo’s in deze sfeer)
t 0Q IFU UFSSFJO WBO [JOHFWJOH FO EVVS[BBNIFJE met o.a. Stichting NatuurCollege,
Centre for Human Intelligence en Bureau InnerSense
Op verduurzamingsterrein in brede zin is er contact en overleg met o.a:
t Initiatief Duurzame Handel
t /FEFSMBOET$FOUSVNWPPS%VVS[BNFPOUXJLLFMJOH /$%0 FO8PSMEDPOOFDUPST
t 8PSME'PSFTJHIU'PSVN
t 8PSME#VTJOFTT$PVODJMGPS4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU 8#$4% (netwerk van 250 internationale ondernemingen; per 1 december 2011 Peter Bakker voorzitter)
t *OUFSOBUJPOBM $IBNCFS PG $PNNFSDF *$$  (Nederlandse afdeling gevestigd in de
Malietoren)
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Activiteiten 2011-2012
t  JNQMFNFOUBUJF BEWJFT%VVS[BBNJOLPQFOEEKVOJ VJUHFCSBDIUTBNFONFU%F
Groene Zaak en MVO Nederland)
t  JNQMFNFOUBUJF  (SPFOF (SPFJ %FBM NFU LBCJOFU  .70 /- FO 4UJDIUJOH /BUVVS FO
Milieu d.d. oktober 2011
* verdere ontwikkeling van in oktober 2011 gestarte website ‘Groene Groei’ voor ontsluiting decentrale groene initiatieven (www.OndernemendGroen.nl) en het ontwikkelen
t 7FSEFSF VJUXFSLJOH (SFFO %FBM WBO IFU 1MBUGPSN #JPEJWFSTJUFJU &DPTZTUFNFO FO
Economie d.d. december 2010 (opgericht samen met IUCN).
t  JNQMFNFOUBUJF 4&3BEWJFTPOUXJLLFMJOHTTBNFOXFSLJOHEETFQUFNCFS
t HF[BNFOMJKLDPOHSFTNFU.70/-PWFSEVVS[BBNIFJE KBOVBSJ NFU7/0
NCW-voorzitter als spreker
t PWFSMFHNFU3BBEWBO,FSLFOPWFSTPDJBMFDPIFTJFFOEVVS[BBNIFJE NBBSU
t QVCMJDBUJFWJTJFEPDVNFOUPWFSJOUFSOBUJPOBMFBSCFJETNJHSBUJFTBNFONFUͳF)BHVF
Process for Migration and Refugees (1e kwartaal 2012)
t XPSLTIPQ)VNBOSJHIUTJOTVQQMZDIBJOWBO($/- GFCSVBSJ
t QVCMJDBUJFWJTJFEPDVNFOUPWFSNWPEVVS[BBNIFJE NBBSU
t POUXJLLFMFOWBOJOQVUWPPSEF[PHFOBBNEF3JP DPOGFSFOUJF KVOJ  
preconference week daarvoor van WBCSD+Global Compact+ICC
- mede-organisatie en actieve deelname aan internationale bedrijfslevenconferentie
inzake Rio+20 conferentie in Amsterdam (11-12 april 2012)
t HF[BNFOMJKLDPOHSFTNFU(MPCBM$PNQBDU/-PWFSEVVS[BBNIFJE BQSJM NFU
VNO-NCW-voorzitter als spreker
t 4&3
- advies Verschuivende Economische machtsverhoudingen (april 2012)
- eindevaluatie IMVO-Verklaring (mei 2012)
t PWFSMFH JO *0& FO *-0WFSCBOE PWFS ESBGU*-0BBOCFWFMJOH A4PDJBM ïPPST (ILOjaarconferentie juni 2012)
t PWFSMFH FO MPCCZ JO WFSCBOE WBO #64*/&44&6301& PWFS PB $43WPPSTUFMMFO WBO
Europese Commissie (oktober 2011+nadere publicatievoorstellen 2012)
t JNQMFNFOUBUJF NFEJP  WBTUHFTUFMEF 0&$%HVJEFMJOFT BOOFY 3VHHJFGSBNFXPSL
inzake mensenrechten (start op 12 december 2011 met conferentie van VNO-NCW,
MKB NL en het ministerie van EL&I )
t QVCMJDBUJFCSPDIVSFWBO7/0/$8NFU%VJUTF[VTUFS#%"PWFS0&$%HVJEFMJOFT
(december 2011)
t EFFMOBNF7/0/$8BBOIFU%VUDI4VTUBJOBCJMJUZ*OJUJBUJWFWBOBBOUBM/FEFSMBOETF
multinationals
t -VODICJKFFOLPNTUFONFUSFMBUJFTJO.BMJFUPSFO #SPPEKF# PWFSNWPEVVS[BBNIFJE
(4x per jaar)
t DPOGFSFOUJF4UJDIUJOH.BOBHFNFOU4UVEJFT7/0/$8PWFSEVVS[BBNIFJE TFQUFNber 2012)
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Bijlage 2

Enige (inter)nationale sectorinitiatieven
Ook opgenomen als bijlage van de 2e voortgangsrapportage van de SER inzake IMVO
d.d. april 2011.
Zie ook de Navigator MVO Richtlijnen, ontwikkeld door MVO Nederland en het NCP,
met een zo volledig overzicht van MVO codes, richtlijnen, keteninitiatieven en keurmerken
http://www.oesorichtlijnen.nl/navigator

A. Internationaal
Het BSCI is een MVO-platform voor Europese detailhandelaren. Nederlandse ondernemingen als Ahold, Hema, de Bijenkorf en Vroom & Dreesman zijn bij het BSCI aangesloten. Alle bij BSCI aangesloten ondernemingen ondergaan een onafhankelijke verificatie, aan de hand van een op internationale verdragen gebaseerde gedragscode. Daarnaast
dient het BSCI als platform voor een multistakeholderdialoog met ngo’s, overheden en
vakbonden.
Responsible Care is het wereldwijde initiatief van de chemische industrie om continu
haar prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te verbeteren. Het programma streeft deze doelstelling na door op vrijwillige basis initiatieven in te voeren voor
samenwerking met overheid en andere stakeholders. Inmiddels is dit in 53 landen iingevoerd (waaronder in nederland door de VNCI). Sinds 2006 ligt het accent meer op (internationaal) duurzaam ondernemen, een verbeterd ketenbeheer en meer transparantie.
De ondertitel van het RC-programma is “Our commitment to Sustainability”. Zowel op
Europees (Cefic) als wereldniveau (ICCA) is de chemie een gewaardeerde gesprekspartner van overheid en multinationale stakeholders. De ICCA rapporteert de wereldwijde
performance van de chemie sector, bijvoorbeeld in UNEP kader.”
In 2004 werd het Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) opgericht. Het betreft
een samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven om de omstandigheden in de
toevoerketen te verbeteren. Het EICC heeft een gedragscode voor leveranciers opgesteld
op het gebied van ethiek, arbeidsomstandigheden en milieu, en voert gezamenlijk audits
uit. Philips is tot nu toe als enige Nederlandse onderneming bij EICC aangesloten.
De ‘Equator Principes’ zijn afspraken over sociale en milieucriteria die worden meegenomen bij de financiering van projecten in ontwikkelingslanden (bijv. olie- en gasinstallaties, stuwdammen). Deze principes zijn gebaseerd op de standaarden van de International
Finance Corporation van de Wereldbank. Voor mogelijk risicovolle projecten moet eerst
een milieueffectrapportage worden uitgevoerd. Inmiddels hebben tientallen internationaBi jlagen
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le financiële instellingen de principes onderschreven. ING, Rabobank en met name ABN
AMRO waren vanaf het begin bij dit initiatief betrokken.
Zie www.equator-principles.com
In de hout- en bosbeheersector bestaan verschillende samenwerkingsverbanden en keurmerken, waarvan FSC (zie hieronder) waarschijnlijk de grootste naamsbekendheid geniet.
Doelstelling: ‘duurzaam hout en duurzame bosbouw’ of iets uitgebreider:
“FSC is an international stakeholder owned system for promoting responsible management of the world’s forests. It sets international standards for responsible forest management. It accredits independent third party organizations who can certify forest managers
and forest product producers to FSC standards. Over the past 13 years, over 90 million
hectares in more than 70 countries have been certified according to FSC standards while
several thousand products are produced using FSC-certified wood and carrying the FSC
trademark. FSC operates through its network of National Initiatives in 45 countries.
Deelnemers, organisatie etc.: zie www.fsc.org
In 2002 kondigde premier Tony Blair op de wereldtop voor duurzame ontwikkeling in
Johannesburg de oprichting van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
aan. Doel van dit initiatief is om betalingen aan overheden in ontwikkelingslanden waar
grondstoffen worden gewonnen transparanter maken om zo corruptie en conflicten tegen
te gaan. Het EITI-proces wordt overzien door deelnemers van de overheid, bedrijfsleven
en civil society. Momenteel is alleen Azerbeidzjan erin geslaagd de status van EITI compliant country te bereiken. Op dit moment zijn 29 andere ontwikkelingslanden kandidaat
voor deze status.
Het EITI-secretariaat is gebaseerd in Oslo. De Nederlandse overheid steunt het EITIinitiatief met een financiële bijdrage, en de grootste Nederlandse bedrijven actief in de
grondstoffensector zijn bij EITI aangesloten.
Zie www.eiti.org
“The Voluntary Principles on Security and Human Rights are a unique
tripartite, multi-stakeholder initiative established in 2000 that introduced a
set of principles to guide extractives companies in maintaining the safety and
security of their operations within an operating framework that ensures
respect for human rights and fundamental freedoms. The Voluntary Principles
address three main areas: risk assessment, interactions between companies
and public security, and interactions between companies and private
security.”
Deelnemers: 18 bedrijven uit de mijnbouw- en grondstoffensector, waaronder Shell, 5
regeringen (Canada, Noorwegen, Nederland, VK, VS) en 8 ngo’s
Voor de werkwijze e.d. zie www.voluntaryprinciples.org
ICTI is een internationaal samenwerkingsverband van 22 speelgoedbrancheverenigingen
waaronder het Nederlandse Ornes (Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers).
Met enkele andere landen werken zij samen in een gezamenlijk programma om ethische
standaarden in de speelgoedsector te verbeteren via het programma CARE. De voorlo-

106

Onz e ge m e e nsc ha p p e l i j k e t o e k o m st

pige focus ligt op China waar 80 procent van het speelgoed wordt geproduceerd. Het
programma omhelst een leverancierscode, alsmede een gezamenlijk auditprogramma.
Zie http://www.icti-care.org/
De Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) is een internationaal platform waarmee
maatschappelijke organisaties en industrie beogen de wereldwijde palmolieproductie
duurzamer te maken. Het ledenaantal van de RSPO groeit gestaag sinds de oprichting. Op
dit moment heeft de RSPO bijna 300 leden en geassocieerde leden waaronder vertegenwoordigers uit de hele productie- en verwerkingsketen van palmolie. Lid zijn bijvoorbeeld
Unilever, The Body Shop, IOI/Loders Croklaan, Golden Hope/Unimills, KUOK/Wilmar,
Cargill, ADM, AHOLD, SHELL, BP, WNF, Oxfam-Novib, Both Ends, productschap MVO
en meer dan dertig plantagebedrijven.
Deelnemers, organisatie etc.: zie www.rspo.org
Doelstelling: ‘duurzame vis en visserij’ of uitgebreider:
“The Marine Stewardship Council (MSC) is an independent, global, non-profit organisation with offices in the UK, USA, Australia, Japan and the Netherlands. In a bid to
reverse the continued decline in the world’s fisheries, the MSC is seeking to harness consumer purchasing power to generate change and promote environmentally responsible
stewardship of the world’s most important renewable food source. The MSC has developed an environmental standard for sustainable and well-managed fisheries. It uses a
product label to reward environmentally responsible fishery management and practices.
As of September 2007 there are 857 MSC-labelled seafood products sold in 34 countries
worldwide. Over 7% of the world’s edible wild-capture fisheries are now engaged in the
program, either as certified fisheries or in full assessment against the MSC standard for a
sustainable fishery. The MSC has a staff of 29 and is headed by the Chief Executive who
reports to the Board of Trustees. The MSC programme works through a multi-stakeholder partnership approach, taking into account the views of all those seeking to secure a
sustainable future.”
Het MSC is opricht door Unilever en WNF/WWF.
Voor deelnemers, governance structuur etc.: zie www.msc.org

B. Nationaal
Hieronder worden een aantal activiteiten van branches en Nederlandse sectorale multi-stakeholderinitiatieven opgesomd. Dit is geen limitatief overzicht maar een compilatie
van een aantal opvallende initiatieven.
Ook opgenomen als bijlage 8 in de 2e SER-voortgangsrapportage inzake IMVO d.d. april
2011.
Daarbij zijn niet vermeld de vele activiteiten:
- onder de vlag van MVO Nederland en IDH
- van de diverse produkt- en bedrijfschappen.
Zie voor de activiteiten van schappen, IDH en MVO Nederland de bijlagen 10, 12 en 13
van de 2e SER-voortgangsrapportage van de SER inzake IMVO d.d. april 2011.
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1. Sectorale duurzaamheidsakkoorden
In november 2007 kwam een ‘duurzaamheidsakkoord’ tot stand, ondertekend door
VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland en het toenmalige kabinet, waarin partijen zich verbinden tot een gezamenlijke aanpak, gericht op de ontwikkeling van duurzame
energie en een forse reductie van CO2-uitstoot en energiegebruik.
Het akkoord is sindsdien uitgewerkt in alle relevante sectoren in de vorm van sectorale
akkoorden:
Afspraken met de grote en middelgrote industrie over energiebesparing en duurzame
energie-inzet in de periode tot 2020. De grote industrie heeft zich gebonden aan de
afspraken in het MEE-convenant, de middelgrote industrie in het MJA3-convenant.
Afspraken met de bouwsector, installatiesector, energiesector, woningcorporaties over
energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het gaat hierbij om 3 convenanten voor
besparingen in de bestaande bouw (Meer met minder), nieuwbouw (Lenteakkoord) en
bij woningcorporaties.
Afspraken met de agro-sectoren, incl. voedingsmiddelenindustrie, over duurzame
energie, energiebesparing, CO2 en overige broeikasgassen.
Afspraken met MKB Nederland en VNO-NCW over het Energiecentrum MKB om
energiebesparing bij midden- en kleinbedrijf te stimuleren.
Afspraken met de energiesector in het convenant over duurzame energie, warmte,
CO2 en infrastructuur.
Afspraken met de sectoren mobiliteit en transport over CO2-reducties en duurzame
brandstoffen in het convenant Duurzaamheid in Beweging.
Inmiddels is in oktober 2011 de Groene Groei Deal tot stand gekomen, opnieuw ondertekend door VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland en het kabinet, nu samen met
MVO Nederland en de Stichting Natuur en Milieu. Daaruit vloeien ook weer vele nieuwe
decentrale initiatieven voort.

2. Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
De Nederlandse levensmiddelenindustrie geeft hoge prioriteit aan het verduurzamen
van haar ketens. Het motto hierbij is: “vandaag doen we het beter voor morgen”. Het is een
proces van continue verbetering van milieuprestaties, het verhogen van lokale welvaart en
het verbeteren van de sociale omstandigheden voor alle schakels in de keten.
Uit een FNLI-inventarisatie van IMVO-initiatieven van eind 2009 bleek dat in de FNLI
achterban 75% van de bedrijven die in hun internationale omvang als “grootbedrijf ” kunnen worden aangemerkt, initiatieven op het gebied van de verduurzaming van hun productieketens ontplooit. Voor de MKB bedrijven is dit 60%. Een concrete toelichting op de
initiatieven die de leden van de FNLI hebben genomen binnen bijvoorbeeld de sectoren
cacao, koffie, thee, soja en palmolie is te vinden op de website van FNLI. De FNLI stimuleert haar leden om inzichtelijk te maken wat zij doen op het gebied van het verduurzamen van productieprocessen en op het gebied van IMVO. De FNLI roept haar leden sinds
eind 2009 expliciet om te rapporteren.
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In 2009 is de FNLI Duurzaamheidsagenda “FNLI in actie: zichtbaar en concreet” ontwikkeld. Deze agenda zet in op concrete actie in het verduurzamen van productieprocessen
in de levensmiddelenketen. Onder deze agenda selecteert de FNLI elk jaar twee of drie
thema’s waarop gefocust gaat worden. Voor 2010 waren dat de thema’s verpakkingen,
energie en IMVO & transparantie in de keten. Voor 2011 zijn de thema’s palmolie, water
en voedselverspilling. Meer informatie kunt u vinden op www.fnli.nl.
Om open en transparant te zijn over de verduurzamingsinspanningen van de levensmiddelenindustrie, heeft de FNLI in 2010 de website “Keten van Eten” (www.ketenvaneten.nl)
gelanceerd. De website is nog volop in ontwikkeling. Daarnaast geeft het de leden van de
FNLI een goede mogelijkheid om best practices uit te wisselen en zo te leren van elkaar.

3. Chemie (VNCI)
De VNCI is aangesloten bij het wereldwijde Responsible Care initiatief. De VNCI rapporteert jaarlijks over de voortgang van het programma in het Responsible Care rapport.
Dit rapport wordt door KPMG Sustainability geverifieerd.
De jaarlijkse stakeholderdialoog maakt hiervan een integraal onderdeel uit en is inmiddels uitgebreid met deelnemers uit de (duurzame) financiële wereld en diverse NGO’s. Op
het gebied van (internationaal) duurzaam ondernemen heeft de chemiesector een aantal
speerpunten: energie-efficiëntie verbetering, materiaal hergebruik en vervanging van fossiel door niet-fossiel voor zowel grondstof als voor energiebron (biobased economy). De
VNCI is betrokken bij diverse (Europese) initiatieven op dit gebied en Nederland heeft
inmiddels een koppositie ingenomen in technologieën die belangrijk zijn voor de verduurzaming/vergroening van de chemie. Denk daarbij aan nieuwe materialen, duurzame
processen en proces-intensificatie. Veel van de grotere (multinationale) ondernemingen
in de sector brengen jaarlijks een door een externe partij gecertificeerd CSR/MVO verslag
uit. Middels Responsible Care bijeenkomsten, de jaarlijkse uitreiking van de RC-prijs en
via vragenlijsten geeft de VNCI uiting aan haar sterke betrokkenheid bij maatschappelijk
verantwoord ondernemen en ondersteunt haar leden daarbij. Ook op andere terreinen
volgt de VNCI de IMVO-ontwikkelingen op de voet.

4. Kleding- en textielbranche (CBW-MITEX, MODINT en VGT)
Onder de Nederlandse kleding- en textielbranche vallen verschillende spelers: producenten, leveranciers, groothandel en de detailhandel. Vanaf 2010 trekken de brancheorganisaties CBW-MITEX, MODINT en VGT die deze spelers vertegenwoordigen zoveel
mogelijk samen op als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en de communicatie hierover. De verbeteringen van de arbeidsomstandigheden en milieuaspecten
in de productieketen zijn hierbij het belangrijkste gezamenlijke aandachtspunt op dit moment. Werkt binnen de industrie en de groothandel circa 40 procent van de bedrijven al
met een gedragscode richting toeleveranciers van kleding en textiel, bij de detailhandel
loopt dit op tot meer dan 70 procent bij het grootwinkelbedrijf dat in Nederland actief
is. Naast de controle op de naleving van gedragcodes, waarin de ILO-richtlijnen centraal
staan, worden misstanden zoveel mogelijk gezamenlijk aangepakt.
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Door samenwerking met relevante stakeholders als overheden, ngo’s, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan onderwerpen als een behoorlijk
loon en het voorkomen van dwang- en kinderarbeid.
Dat meer inzicht voor derden in de ontwikkelingen in de branche noodzakelijk is, daar
zijn de kleding- en textielbranches zich inmiddels wel van bewust. Transparantie staat
centraal in het gezamenlijk communicatieplan van de branches. De komende jaren zal
samen met bedrijven gezocht worden naar een manier waarop beter gecommuniceerd
kan worden over de verbeteringen die er zijn in de keten, maar ook over zaken die lastig
zijn en waar nog stappen in gezet moeten worden.

5. Supermarkten
Een duurzame toekomst is van belang voor onszelf en voor ons nageslacht. Volgens
het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), dat de supermarkten in Nederland
vertegenwoordigt, zijn supermarkten, consumenten en andere partijen in de voedselketen
hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk. Nederlandse supermarkten pakken het verduurzamen serieus aan door de lat steeds hoger te leggen voor de dagelijkse boodschappen.
Het CBL Zichtboek Duurzaamheid (2011) schetst een beeld van hoe de branche actief
werkt aan het verduurzamen van producten en het verduurzamen van de voedselketen.

6. Metaal en elektronica (FME-CWM en haar ledenorganisaties)
6.1 Wecycle

Producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparaten hebben afgelopen jaar 106 miljoen kilo ‘e-waste’ ingezameld en verwerkt. Dat komt neer op 6,4 kilo per
hoofd van de Nederlandse bevolking, anderhalve keer de Europese norm. De producenten en importeurs, verenigd in Wecycle, gaan daarmee met hun MVO-beleid boven de eis
uit die de Europese richtlijn stelt. Zij willen zoveel mogelijk inzamelen zodat uiteindelijk
alle apparaten die zij op de markt hebben gebracht na gebruik op een duurzame manier
worden verwerkt.
Wecycle heeft overeenkomsten gesloten met gemeenten en detailhandel voor de recycling van de apparaten die consumenten en bedrijven bij hen inleveren. Met voorlichting
en advertentiecampagnes moedigt Wecycle consumenten aan om ook kleine apparaten
in te leveren en niet in de vuilnisbak te gooien. Producenten en importeurs werken met
de overheid samen in de bestrijding van illegale export naar ontwikkelingslanden, waar
‘e-waste’ onder slechte arbeidsomstandigheden en met veel milieuschade wordt verwerkt.
Dankzij die maatregelen heeft Wecycle het afgelopen jaar 27% meer e-waste verwerkt.
De groei zet dit jaar door. Producenten en importeurs laten ondertussen onderzoek doen
naar afvalstromen en naar betere recyclingmethoden, waarmee de lat nog hoger komt te
liggen. De verwijderingsbijdragen die bij verkoop van nieuwe apparaten zijn betaald voor
een duurzame oplossing van ‘e-waste’, worden op deze manier nuttig besteed.

6.2 Metallurgische Industrie

De metallurgische industrie, verenigd in de VNMI, heeft MVO en ketenverantwoordelijkheid in 2010 nadrukkelijk aan de orde gesteld. Gezien het feit dat bedrijven in deze
sector vrijwel allemaal importeren voelt deze sector ook de verantwoordelijkheid IMVO
te agenderen. Het VNMI heeft daarom als start een tweetal onderzoeken uitgevoerd:
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- bij haar leden op het gebied van MVO. Daaruit bleek onder andere dat veel bedrijven
behoefte hadden aan informatie over dit onderwerp en een structuur om dit thema binnen het eigen bedrijf te adresseren.
- in samenwerking met MVO Nederland loopt een onderzoek naar de productketen voor
tin, lood, zink, staal en aluminium.
Het VNMI gebruikt de uitkomsten uit deze onderzoeken om haar leden te informeren en
te betrekken bij discussie over IMVO en MVO. Uit de discussie over deze onderzoeken zal
VNMI vervolgens nagaan welke mogelijke verdere stappen kunnen worden ondernomen.

7. Sustainable Coal Dialogue
De Dutch Sustainable Coal Dialogue is een in 2010 door de elektriciteitsproducenten,
NGO’s, vakbonden en de Nederlandse overheid gestart initiatief om meer transparantie
te krijgen in de toeleveringsketen van kolen, waarbij men ook een beter inzicht in de milieu-impact en de sociale omstandigheden wil krijgen. Fase 1 van de dialoog is in februari
2011 afgerond met een rapport: kennis en informatie van de verschillende stakeholders
over de keten zijn uitgewisseld, de wederzijdse rollen en belangen zijn besproken en er is
een gezamenlijke visie op de verdere dialoog en de werkzaamheden voor Fase 2 ontwikkeld, waarin verdere verbeteringen in de keten voor het voetlicht dienen te komen.

8. Kledingindustrie (FairWear Foundation)
Fair Wear Foundation (FWF), één van de vijf initiatieven die door het ministerie van
VROM is gekwalificeerd in het kader van het Duurzaam Inkoopbeleid, is een multi-stakeholderinitiatief van werkgeversorganisaties, vakbonden en ngo’s in de kledingindustrie
uit 2001. De FWF werkt met een gedragscode, en door ondertekening verplichten de
deelnemende bedrijven zich hun bedrijfsvoering zo aan te passen dat implementatie van
de gedragscode in de toeleveringsketen mogelijk wordt en de arbeidsomstandigheden in
de fabrieken verbeteren. FWF verifieert de resultaten, zowel bij de aangesloten bedrijven
als in de fabrieken. De transparantie van de bedrijven wordt gewaarborgd door FWF;
FWF rapporteert jaarlijks over de verificatie die is uitgevoerd, schendingen die zijn geconstateerd en welke afspraken ter verbetering er zijn gemaakt. Daarnaast heeft de FWF
een klachtenprocedure waar werknemers en hun vertegenwoordigers in kledingfabrieken
die leveren aan FWF deelnemers, een klacht kunnen indienen over hun arbeidsomstandigheden of de manier waarop de gedragscode wordt geïmplementeerd. Deze klachtenprocedure is zorgvuldig omschreven en er wordt vervolgens ook uitgebreid gerapporteerd
over de uitkomst van de behandeling van een klacht. Voor overige informatie zie www.
fairwear.org.

9.Task Force Duurzame Palmolie
Dit is een samenwerkingsverband van de in Nederland gevestigde schakels in de palmolieketen; de raffinadeurs van palmolie, de verschillende sectoren die de palmolie verwerken en de retail die consumentenproducten aanbiedt waarin palmolie verwerkt is. Deze
partijen werken samen aan het stimuleren van de productie en het gebruik van duurzaam
geproduceerde palmolie. Gezamenlijk spreken zij de ambitie uit om er voor te zorgen
dat uiterlijk eind 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam is
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geproduceerd. Dit betekent dat de palmolie is gecertificeerd volgens de RSPO principes
en criteria en dat de palmolie wordt verkregen volgens een van de drie door de RSPO
goedgekeurde handelssystemen: ‘segregation’, ‘mass balance’, en ‘book & claim’.
Deelnemers: Bond van Nederlandse Margarine Fabrikanten (BNMF), Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI),
Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Productschap Margarine Vetten
en Oliën (voorzitter en secretariaat), Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare
Oliën en Vetten (Vernof ), Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI),
Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), Algemene Kokswaren en
Snackproducenten Vereniging.

10. Platform Verduurzaming Voedsel
In oktober 2009 is dit platform gestart op intiatief van de toenmalige minster van
Landbouw samen met de landbouworganisatie ZLTO, de levensmiddelenindustrie
(FNLI), de horeca (KHN), supermarkten (CBL) en de cateringsector (Veneca). Het platform wil via een duurzame en constructieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties tot een duurzamer voedselaanbod te komen.
Partijen binnen het platform spannen zich gezamenlijk in voor de versnelling van de verduurzaming van de voedselketen. Meer informatie kunt u vinden op www.verduurzamingvoedsel.nl.
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Bijlage 3

Groene Groei Deal (3 oktober 2011)
Ondergetekenden:
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu, allen handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Rijksoverheid;
2. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, hierna te noemen bedrijfsleven
3. Stichting Natuur & Milieu, Stichting Natuur- en Milieufederaties, hierna te noemen
milieuorganisaties
4. MVO Nederland
Hierna tezamen ook genoemd: Partijen;

Hebben gezamenlijk het volgende vastgesteld:
a. Partijen beogen door middel van ‘green deals’ tussen de samenleving en de
Rijksoverheid gezamenlijk uitvoering te geven aan een Groene Groei Deal. Daarin wordt
voortvarende verduurzaming verenigd met structurele economische groei door de motor
voor die ontwikkeling - ondernemerschap en innovatie - de ruimte en mogelijkheden te
bieden om duurzaamheidkansen te verzilveren.
b. Op basis van het in 2007 tussen Partijen gesloten Duurzaamheidakkoord en de sectorakkoorden draagt het bedrijfsleven bij aan het realiseren van de energie- en klimaatdoelen
voor 2020. Met de Groene Groei Deal wordt aan deze samenwerking een nieuw hoofdstuk
toegevoegd. De gezamenlijke overtuiging is dat veel meer kan worden bereikt wanneer
echt wordt ingezet op de vernieuwingskracht van het bedrijfsleven. Met faciliterende publiekprivate samenwerking kan verduurzaming zo ‘bottom up” worden versneld en verbreed. Nederland kan hiervan economisch profiteren, ook op de internationale markten.
Groen en Groei gaan zo hand in hand samen.
c. Continuïteit in het overheidsbeleid en publiekprivate samenwerking is cruciaal voor
verdere verduurzaming. Deze Groene Groei Deal zal daarom aansluiten en voortbouwen
op bestaand beleid en bestaande afspraken, in het bijzonder:
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Het Duurzaamheidakkoord dat in 2007 tussen Partijen is gesloten en in sectorale akkoorden is uitgewerkt (voor de gebouwde omgeving, de industrie, de energiesector,
veehouderij, agrofood sectoren, mobiliteit en transport). Bij het mkb zal de advisering door het Energiecentrum omgezet worden naar de Green Deal MKB Projecten.
Hierbij zegt MKB Nederland toe om tot 2013 bij tenminste 480 bedrijven 20% energiebesparing en bij 20 bedrijven een vergroening van de energievoorziening te realiseren.
Bij de energiesector kan het akkoord een vervolg krijgen met een green deal.
Het Plan van Aanpak Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving waarin het overheidsbeleid ten aanzien van energiebesparing in de gebouwde omgeving voor de komende jaren uiteen is gezet.
De Intentieverklaring Platform Biodiversiteit en bedrijfsleven van VNO-NCW MKB
Nederland, LTO Nederland en IUCN Nederland.
d. De resultaten van deze Groene Groei Deal zullen een belangrijke bijdrage leveren aan
de milieuambities van de Rijksoverheid, zoals het stimuleren van energiebesparing en het
realiseren van de doelstelling om de broeikasgassen in 2020 Nederland met 20% te verminderen ten opzichte van 1990.
e. De bestaande afspraken over de verduurzaming zullen versterkt worden door aan te
sluiten op het topsectorenbeleid en meer focus te leggen op ondernemerschap, innovatie
en economische kansen.
f. Deze afspraken over innovatie en verduurzaming zullen mede op lokaal en regionaal
niveau worden verzilverd. De Rijksoverheid zet hierop in via de lokale klimaatagenda,
waar succesvolle projecten navolging krijgen via een breed netwerk van gemeenten, waterschappen en provincies. Samen met bedrijfsleven en overheden zullen de milieuorganisaties een bijdrage leveren om kansrijke initiatieven te helpen realiseren. Milieuorganisaties
beoordelen de impact van green deal initiatieven op de kwaliteit van de leefomgeving,
beschikken over kennis van lokale situaties, sporen aan tot innovatie en duurzaamheid
en werken samen met individuele bedrijven en belangenorganisaties.
g. De Groene Groei Deal bestaat uit de volgende hoofdstukken:

I. Concrete duurzaamheidsinitiatieven verzilveren

Het gaat er allereerst om concrete duurzaamheidsinitiatieven en –innovaties van ondernemers te verzilveren door barrières op het gebied van wet- en regelgeving, kennis
en financiering weg te nemen. Partijen maken hierover afspraken zodat de initiatieven
die moeilijk of niet van de grond komen nu ruim baan krijgen en een brede doorwerking
kunnen krijgen in de gehele economie. Afspraken kunnen betrekking hebben op energie,
grondstoffen, water en mobiliteit. Dit is een overkoepelende deal met het gehele bedrijfsleven, concrete initiatieven worden verder uitgewerkt in afzonderlijke deals. De geïnventariseerde projecten in de afzonderlijke deals zijn potentieel rendabel, kunnen op korte
termijn resultaten opleveren en kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of
kostenbesparingen op korte of langere termijn voor het bedrijfsleven. Daarnaast kunnen
de resultaten van deze de projecten toepasselijk zijn op andere, vergelijkbare projecten
waardoor de reikwijdte van deze Groene Groei Deal wordt vergroot.
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II. Duurzame innovatie impuls

Innovatie met een focus op groene groei is onontbeerlijk om de aanwas van rendabele duurzaamheidsinitiatieven op gang te houden en economische kansen te benutten.
Dergelijke innovatieprojecten zijn vaak onzeker en niet altijd direct rendabel en hebben
naast een investering door bedrijven ook financiële ondersteuning nodig van de overheid.
Het gaat hierbij om de gehele keten van kennisontwikkeling tot toepassing, proeftuinen en
demonstratieprojecten en de stappen daarna die nodig zijn om een product commercieel
op de markt te krijgen. Goede voorbeelden zijn de ontwikkeling van slimme en decentrale
energiesystemen, de biobased economy, de verdere ontwikkeling van clean tech, recycling
van grondstoffen, procesintensificatie, verschillende vormen van duurzame energieopwekking, nieuwe toepassingen voor energiebesparing in gebouwde omgeving of industrie. In het kader van de meerjarenafspraken worden door diverse sectoren routekaarten
opgesteld om op lange termijn structureel te verduurzamen en economische kansen te
benutten. Om vaart te maken met het uitvoeren van routekaarten door de verschillende
sectoren is samenwerking met de Rijksoverheid van groot belang. Met een aanpak via
onder andere het opstellen en uitvoeren van routekaarten wordt nauw aangesloten op het
topsectorenbeleid.

III. Inspireren en stimuleren van de gehele markt

De duurzaamheidinitiatieven en innovaties zullen als voorbeeldfunctie dienen voor
andere partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten en structurele barrières
wegnemen. Echter, de praktijk is dat in bepaalde gevallen succesvol afgeronde rendabele
duurzaamheidsinitiatieven niet automatisch leiden tot een brede toepassing ervan door
gebruikers in de hele markt, terwijl dit voor het realiseren van een duurzame economie
wel nodig is. In die situatie zullen Partijen samen bezien welke structurele maatregelen
kunnen worden ingezet. Zo draagt de Groene Groei Deal bij aan continue verduurzaming
bedrijfslevenbreed. Daarbij is evenzeer van belang dat bedrijven transparant zijn naar de
samenleving over hun afwegingen en resultaten op het gebied van people, planet en profit
en hierover in dialoog zijn met belanghebbenden: zoals burgers, klanten, medewerkers,
leveranciers en aandeelhouders.

IV. Duurzaam en innovatiegericht inkopen door de Rijksoverheid

Naast de verduurzaming door private marktpartijen, is verduurzaming door de overheid zelf cruciaal. Alle overheden samen kopen per jaar voor meer dan 60 miljard euro
in en willen met deze omvangrijke marktpositie een impuls geven aan vernieuwende bestaande oplossingen of daar nog een stap verder in gaan en in een rol als lead customer
duurzame ontwikkeling bevorderen. Dit doen ze onder andere door bij de inkoop procescriteria en productgerichte doelcriteria te stellen en daarbij zoveel mogelijk functioneel te
specificeren, afspraken te maken in dialoog met bedrijven over innovatie van de productketen, diensten en werken, duurzame innovatie te stimuleren (en bijvoorbeeld te laten
ontwikkelen via SBIR) en aandacht te besteden aan de sociale voorwaarden.

V. Duurzaamheid als internationale kans

Ondanks de economische crisis ontwikkelt de wereldmarkt voor groene producten zich in een hoog tempo. Dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en het
versterken van de Nederlandse economie indien daar accuraat en tijdig op wordt ingespeeld. Partijen zullen bezien hoe deze kansen beter kunnen worden benut. Daarbij wordt
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ook ingegaan op economische diplomatie, de toevoer en het gebruik van grondstoffen en
de internationale problematiek rond biodiversiteit.

De Groene Groei Deal tussen Partijen bestaat uit de volgende afspraken:
Hoofdstuk 1: Concrete duurzaamheidsinitiatieven verzilveren
1. Partijen willen laten zien dat verduurzaming van de economie niet alleen van belang is
voor 2020 of daarna. Kansen moeten al vandaag en morgen zoveel mogelijk worden benut.
Bedrijven die op zich rendabele duurzaamheidsprojecten willen realiseren, maar nog tegen barrières aanlopen (wetgeving, vergunningen, kennis, financiering, organiserend vermogen) worden daarbij actief geholpen. De Rijksoverheid zal binnen haar mogelijkheden
deze barrières wegnemen, in samenwerking met de betrokken bedrijven en sectoren. Het
ministerie van EL&I informeert de Tweede Kamer over de eerste ronde concrete deals die
worden afgesloten tegelijk met deze overkoepelende Groene Groei Deal. Bijlage I bevat de
huidige lijst met concrete nieuwe duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven en sectoren,
aanvullend op de eerder gemaakte afspraken in het kader van het Duurzaamheidakkoord
en de sectorakkoorden.
2. De Rijksoverheid zal concrete green deals blijven afsluiten met het bedrijfsleven en
andere partijen in de samenleving en wil brede toepasbaarheid daarvan bevorderen.
Daarom richten Partijen een Groene Groei Board op. De Groene Groei Board heeft de
volgende taken:
a. afgesloten green deals monitoren en bij vertragingen en/of belemmeringen in de
voortgang een versnelling bevorderen.
b. nieuwe duurzaamheidsinitiatieven bevorderen en deze initiatieven te beoordelen als
mogelijke nieuwe deal zodat een structurele beweging in de totale markt op gang komt en
blijft.
c. als loket en vraagbaak fungeren voor bedrijven of andere organisaties die een green
deal willen ontwikkelen en/of afsluiten.
d. brede toepasbaarheid bevorderen door de voortgang van en ervaringen met de duurzaamheidsinitiatieven te evalueren en te bezien of structurele maatregelen nodig zijn voor
de verbreding van toepassingen en het wegnemen van belemmeringen.
e. groepen en partijen uit de samenleving betrekken bij haar werkzaamheden en de
duurzaamheidsinitiatieven. Het is aan de Board om hier vorm en inhoud aan te geven.
3. Deze Groene Groei Deal tast de afgesproken governance structuur van de sectorale
deelakkoorden van het Duurzaamheidakkoord niet aan. Omdat de Groene Groei Deal
en het Duurzaamheidakkoord in elkaars verlengde liggen kunnen sectoren desgewenst
gerezen knelpunten bij de uitvoering van sectorakkoorden bij de Board signaleren.
4. De Groene Groei Board wordt opgericht door de Partijen en krijgt een onafhankelijke gezaghebbende voorzitter en leden die zullen bestaan uit vertegenwoordigers van
genoemde oprichters, zoveel mogelijk uit de ondernemingspraktijk, aangevuld met vertegenwoordigers van regionale overheden.
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5. Er zijn duurzaamheidinitiatieven die wel rendabel zijn en dicht bij de markt zitten,
maar nog relatief veel risico’s kennen, te kleinschalig zijn of door andere redenen niet
goed gefinancierd worden in de huidige kapitaalmarkt. Partijen onderschrijven de wens
en noodzaak van maatregelen die ertoe leiden dat deze initiatieven wel van de grond kunnen komen. Partijen spreken daarom de volgende stappen af:
a. De individuele green deals bevatten diverse financiële initiatieven, waaronder de afspraken met Holland Financial Centre en Rabobank over een “Groene
Investeringsmaatschappij” en de oprichting van een Green Finance Lab in Amsterdam.
Daarnaast zullen concrete projecten in de green deals die in eerste instantie niet gefinancierd konden worden, geholpen worden om toch financiering te kunnen krijgen.
b. De Rijksoverheid heeft reeds aangekondigd op basis van de adviezen van het Topteam
Energie instrumentarium te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de R&D-aftrek faciliteit. Initiatieven uit de green deals die goed binnen de topsectoren aanpak passen komen
hiervoor in principe in aanmerking. Daarnaast worden door de verschillende provincies
fondsen opgezet. De ontwikkeling van het generieke Innovatiefonds MKB+ en de provinciale en regionale fondsinitiatieven worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zal
leiden tot efficiëntere inzet van middelen en duidelijkheid voor ondernemers.
c. Partijen zullen op korte termijn een onderzoek initiëren naar de vraag in hoeverre
de financiering van rendabele duurzaamheidsinitiatieven kan worden ondersteund door
aanpassing van het huidige fiscale milieu- en energie investerings- en stimuleringsinstrumentarium, en dit beter te laten aansluiten op de behoeften van de markt. Hierbij
zal onder meer de samenhang met de fiscale faciliteit Groen Beleggen en de Regeling
Groenprojecten 2010 worden betrokken. Het instrumentarium wordt mede beoordeeld
op de kosteneffectieve bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen.
d. De resultaten van het onder 5 (c) genoemde onderzoek komen in het vroege voorjaar
van 2012 beschikbaar.
6. Partijen erkennen dat Energie Service Companies een belangrijke rol kunnen spelen
bij energiebesparing in de gebouwde omgeving en industrie. Partijen spannen zich in om
de condities te creëren waarin de goed werkende markt voor Energie Service Companies
kan ontstaan. De stappen genoemd onder 5(a), 5(b) en 5(c) zullen ook de ontwikkeling
van energiedienstverlening moeten stimuleren. De toegang tot financiering is cruciaal
voor bedrijven die als dienstverlening bij derden investeren in energiebesparing en decentrale duurzame energie.
7. Partijen spreken af uiterlijk in het voorjaar van 2012 te komen met een gezamenlijk
plan voor grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Daarbij
zal de relatie worden gelegd met de afspraken in de convenanten voor energiebesparing
in de gebouwde omgeving, en de mogelijke herijking hiervan die hieraan voorafgaand kan
plaatsvinden. Eveneens zullen daarbij de eerste ervaringen met de zogeheten Blok-voorblok-aanpak worden meegenomen. Partijen erkennen dat een goede marktwaardering
van de energie-efficiëntie van gebouwen en woningen cruciaal is, mede door labelling
van de energieprestatie. Mede daarop kunnen nieuwe financieringsmethoden overwogen
worden, zodat rendabele investeringen in energiebesparing in de gebouwde omgeving een
impuls krijgen.
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Hoofdstuk 2: Duurzame innovatie impuls

8. In het kader van de meerjarenafspraken energie-efficiency werken meer dan 15 sectoren uit de grote en middelgrote industrie aan een visie om in 2030 een efficiencyverbetering van 50% te realiseren. Bijlage II geeft aan om welke routekaarten het gaat, en
wanneer verwacht wordt dat deze gereed zijn. Partijen erkennen dat de ontwikkeling en
doorvoering van doorbraaktechnologieën en een omslag in de opzet van productie, processen en samenwerking tussen ketens van noodzakelijk zijn om deze ambitieuze doelen
te kunnen realiseren. Op basis van deze sectorale routekaarten bevorderen partijen dat
er afspraken gemaakt worden die de concrete uitvoering van deze Routekaarten mogelijk
maakt. Partijen streven ernaar dat in 2012 een substantieel deel van de Routekaarten zo
een direct vervolg krijgt, door wederkerige afspraken tussen de betreffende sector en de
Rijksoverheid. Voor de resterende sectoren zal in de eerste helft van 2013 ook deze mogelijkheid bestaan. De Rijksoverheid zal zich inspannen om de uitvoering van de routekaarten door bedrijven en sectoren waar nodig en mogelijk te faciliteren.
9. Innovatietrajecten die voortkomen uit de routekaarten kunnen niet altijd alleen vanuit
de markt bekostigd worden, maar vereisen ook een medewerking van de overheid. De
aanwending van middelen zal aansluiten bij de innovatieaanpak die voortkomt uit het
topsectorenbeleid. In eerste instantie zullen de overheidsmiddelen ten behoeve van de
topsectoren mede benut worden voor de innovaties die nodig zijn voor de verduurzaming
van de economie.
10. Partijen erkennen dat concurrerende energiekosten voor energie-intensieve bedrijven van groot belang zijn voor hun concurrentiepositie op de Europese en internationale
markt en hun mogelijkheden om in Nederland te blijven investeren in duurzaamheid.
Partijen erkennen dat zowel CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie enerzijds en concurrerende energieprijzen anderzijds daarbij wenselijk zijn. Deze uitgangspunten moeten in het energie- en klimaatbeleid, waaronder ETS, terugkomen. In dit verband zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de gevolgen van de indirecte kosten
van EU ETS voor de concurrentiepositie van de energie-intensieve industrie. Tevens zullen Partijen overleg voeren over de wijze waarop het principe van de ‘de vervuiler betaalt’
voldoende kan worden geïmplementeerd in het beleidsinstrumentarium. Met gebruikmaking van de resultaten van het in 5.(c) genoemde onderzoek naar het fiscale milieu- en
energie instrumentarium kan worden bevorderd dat de concurrentiepositie van energieintensieve bedrijven wordt ondersteund door een efficiënter gebruik van energie, dan wel
door energie zelf duurzaam op te wekken.

Hoofdstuk 3: Inspireren en stimuleren van gehele markt

11. Partijen onderschrijven de noodzaak om kennis en informatie over duurzaamheidsinitiatieven en innovatie in het bedrijfsleven actief te delen en te verspreiden om zo anderen
te inspireren tot verdere verduurzaming. Partijen nemen daartoe de volgende stappen:
a. Partijen zullen de resultaten van de Groene Groei Deal initiatieven in het bedrijfsleven
inzichtelijk maken aan de relevante bedrijven en sectoren, met als doel de gehele markt te
inspireren en mee te krijgen en nieuwe projecten te identificeren. Hiervoor zal onder andere gebruik gemaakt worden van een website die VNO-NCW en MKB Nederland mede
hiervoor ontwikkelen.
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b. Daarnaast zullen de relevante bewindspersonen uit het Kabinet samen met de voorzitters van VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, MVO Nederland en stichting
Natuur&Milieu inspirerende duurzaamheidsinitiatieven bezoeken. Partijen bevorderen
de organisatie van een Groene Groei Prijs aan initiatieven uit het bedrijfsleven. Stichting
Natuur & Milieu zal hierbij het voortouw nemen. Een onafhankelijke deskundige jury
geeft een oordeel over het duurzaamheidskarakter van een initiatief, waarbij innovativiteit en ondernemerschap een belangrijke rol spelen. De prijs zal uitgereikt worden bij een
dergelijk bezoek.
12. De Rijksoverheid stelt MVO Nederland in staat om gedurende de periode 2012 t/m
2014 haar publiek-private rol op het gebied van kennis- en bewustwording en de uitvoering van het brancheprogramma te continueren. MVO Nederland is bereid om hierbij in
overleg met Partijen aandacht te vragen voor de Groene Groei Deal en de kansen hiervan
voor ondernemingen. Daarmee zal MVO Nederland bijdragen aan de brede toepassing
van de Groene Groei Deal en daarmee de verduurzaming van onze economie.

Hoofdstuk 4: Duurzaam en innovatiegericht inkopen door de Rijksoverheid

13. De Rijksoverheid wil het beleid voor duurzaam inkopen samen met het bedrijfsleven,
vakorganisaties, andere overheden en maatschappelijke organisaties verder ontwikkelen.
In juni 2011 hebben VNO-NCW, MKB Nederland, MVO-Nederland, De Groene Zaak
en de NEVI een advies uitgebracht over hoe duurzaam inkopen kan worden verbeterd.
Dit advies, vormt de leidraad voor de verdere ontwikkeling van het beleidsinstrument
Duurzaam Inkopen en wordt in principe door de Rijksoverheid overgenomen, voor zover
de maatregelen daarin ook juridisch uitvoerbaar zijn. Daartoe wordt op korte termijn
een governance-structuur in het leven geroepen. De aanbevelingen uit het advies zijn
te groeperen rond de volgende hoofdlijnen: het verbeteren van de aanbestedingspraktijk
(waaronder het aanjagen van verduurzaming door innovatiegericht inkopen centraal te
stellen), de verbetering van de inkoopcriteria naar doelniveau, een betere evaluatie en
meer aandacht voor de internationale dimensie. Daarnaast zal ook de systematiek van de
initiatieven ontwikkeld door het bedrijfsleven, zoals de CO2 prestatieladder, worden betrokken bij de verder ontwikkeling. De verbetering van de inkoopcriteria van de productgroepen met de grootste milieu-impact is naar verwachting medio 2012 afgerond. Voor
de overige productgroepen eind 2012. Eind 2011 worden er resultaten verwacht uit in te
zetten acties rond de andere drie hoofdlijnen. Medio 2013 vindt een beoordeling plaats
van de implementatie van de aanbevelingen en adviezen van het hierboven genoemde
advies van juni 2011.
14. Voor innovatiegericht inkopen is het belangrijk om ruim voor het daadwerkelijke inkoopproces te starten met marktdialoog en -verkenningen. Dat geeft richting aan de
investeringsagenda van overheid en bedrijfsleven. Een meeting point voor vraag en aanbod van duurzame innovaties wordt ingericht. De rijksoverheid heeft een dertigtal SBIR
programma’s gedaan, waarbij 370 contracten zijn gesloten met bedrijven die vaak een
duidelijk duurzaamheidsprofiel hebben. De Rijksoverheid wil deze bedrijven graag helpen
bij de marktintroductie via het “meeting point duurzaam en innovatiegericht inkopen” en
door proeftuinen in te richten om nieuwe producten te testen en ze een kans te geven.
Daarnaast zullen marktontmoetingen worden georganiseerd.

Bi jlagen

119

Hoofdstuk 5: Duurzaamheid als internationale kans

15. In een open economie als die van Nederland hoort bij groene economische groei ook
het bevorderen van de export. Economische diplomatie kan Nederlandse bedrijven dan
ook helpen in het betreden van deze markten. Omdat het bij duurzaamheid veelal nieuwe
technologieën betreft, is ondersteuning vanuit het Rijk hier extra van belang. Partijen
zullen daarom de komende jaren een aantal ‘groene handelsmissies’ ondersteunen, die
specifiek gericht zijn op Nederlandse duurzame bedrijven met exportpotentieel naar een
bepaalde regio.
16. Partijen onderschrijven dat door verschillende oorzaken de voorzieningszekerheid
van grondstoffen onder druk staat. Voorzieningszekerheid van grondstoffen voor de
Nederlandse economie is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de bedrijven
zelf. Maar de overheid heeft een rol bij economische diplomatie op het terrein van geopolitieke en handelspolitiek kwesties. Dit betreft zowel het aangaan of versterken van
bilaterale relaties met landen om grondstoffentoevoer of de leverantie van voor ons belangrijke halffabricaten veilig te stellen, als het in stand houden van het open handelssysteem, aangezien vrijhandel cruciaal is voor Nederland als doorvoerland. Hierin past
ook dat de Rijksoverheid verdere invulling geeft aan haar ambitie zoals verwoord in het
Regeerakkoord om te zorgen dat Nederland voor de voorziening van energie minder afhankelijk wordt van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen.
17. Voor de Rijksoverheid is dit aanleiding om naast bevordering van Europees beleid ter
zake ook nationale beleidsvorming te stimuleren gericht op innovatie, verbeteren hergebruik en substitutie van grondstoffen. In de Grondstoffennotitie van het Kabinet van 15
juli 2011 wordt een drietal agenda’s geschetst voor oplossingsrichtingen voor de problematiek van grondstoffenschaarste. Op basis van deze agenda’s worden onder ander de
volgende acties uitgevoerd:
a. Partijen zullen voor eind 2012 een gezamenlijk programma uitwerken voor uitvoering
van de grondstoffennotitie. Het gaat hierbij voornamelijk om het gebruik van grondstoffen binnen de Nederlandse economie efficiënter en duurzamer te maken door grondstofketens te transformeren, marktwerking gericht op een duurzame grondstoffenzekerheid
te bevorderen en processen en producten slimmer te ontwerpen (zoals cradle to cradle).
Mogelijk zullen hiervoor enkele publiek-private samenwerkingsprojecten worden opgezet.
b. Partijen zullen gezamenlijk de Nederlandse ervaringen en ‘best practices’ bij het verduurzamen van handelsketens (bijvoorbeeld Initiatief Duurzame Handel, Ronde Tafels)
delen en internationale verbreding (om te beginnen binnen de EU) hiervan stimuleren,
waarbij Partijen zich waar nodig inzetten voor internationale afspraken en normstelling.
c. Het wegnemen van regels die onnodig belemmerend werken voor duurzaam grondstoffengebruik en –beheer.
d. Het bevorderen van grondstoffenrotondes waarbij via een ketenbenadering en het
sluiten van kringlopen (her)gebruik van grondstoffen geoptimaliseerd wordt.
18. Partijen zullen in samenwerking met maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen bezien welke mogelijkheden er zijn om in kader van de groene groei deal nadere
afspraken te maken op het gebied van biodiversiteit en ondernemen en de resultaten hier-
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van bij op 13 december 2011, als de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen
zijn advies aanbiedt, presenteren.
19. Partijen spreken af gezamenlijk na te gaan hoe de adviezen die de Taskforce
Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen in december 2011 uitbrengt een vervolg kunnen krijgen. Daarbij is de intentie dat het Platform Biodiversiteit en bedrijfsleven de activiteiten van de Taskforce na december 2011 een vervolg geeft in het kader van een publiekprivaat partnerschap.

Slotbepalingen

Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en geldt voor
de periode 2011 tot 2015. Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel
mogelijk ter hand genomen.
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor andere partijen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals zodat navolging van deze Deals kan worden bevorderd.
Getekend te IJsselstein op 3 oktober 2011,
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Bijlage 4

Economie en Ecosystemen
Het belang van ecosystemen en biodiversiteit voor een biobased economy
Visiedocument van het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven
13 december 2011
Inleiding
VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland en IUCN Nederland hebben het
Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven ingesteld om in samenwerking te streven naar
een duurzaam groeiende economie met behoud, goed beheer en herstel van ecosystemen
en biodiversiteit. Partijen in het Platform onderkennen het belang van ecosystemen en
biodiversiteit voor een gezonde natuur die als basis dient voor een leefbare wereld en een
duurzaam gezonde economie. In de intentieverklaring van het Platform is afgesproken
een gemeenschappelijke visie te formuleren op het belang van ecosystemen en biodiversiteit voor leefbaarheid en economie en op de aanpak die nodig is om degradatie tegen te
gaan en bij te dragen aan het herstel ervan. Deze notitie bevat die gezamenlijke visie in
hoofdlijnen en de aanpak die het Platform kiest om invulling te geven aan de intentie om
bij te dragen aan het doel.

Doel en missie van het Platform:
Gezien het belang van zowel een gezonde natuur als een duurzaam gezonde economie
en gezien het belang van vitale ecosystemen en biodiversiteit voor beide willen de leden
van het Platform samen met relevante partners een constructieve dialoog, samenwerking
en gezamenlijke activiteiten organiseren gericht op duurzame economische groei en op
behoud, herstel en goed beheer van ecosystemen en daarin voorkomende biodiversiteit.
Het Platform wil zodoende bijdragen aan een resultaatgerichte, eﬀectieve en eﬃciënte
aanpak, in Nederland en mondiaal.

Deze notitie bevat de volgende hoofdstukken:
1. Samenhang tussen ecosystemen, biodiversiteit en de economie
2. Europees en Nederlands beleid voor ecosystemen en biodiversiteit
3. Rol van het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties
4. Doel en aanpak van het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven
5. Strategische koers, inhoudelijke prioriteiten
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1. Samenhang tussen ecosystemen, biodiversiteit en de economie
Ecosystemen en biodiversiteit zijn de basis voor het menselijk bestaan op aarde

Biodiversiteit is de verscheidenheid van soorten die in onderlinge afhankelijkheid en in
interactie met de omgeving samenleven in natuurlijke eenheden, ecosystemen genaamd.
Ecosystemen spelen een cruciale rol voor klimaatregulatie, o.a. door absorptie van CO2,
voor mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering, voor het reguleren van de waterhuishouding, o.a. door retentie van water en waterzuivering, voor bescherming tegen
bodemerosie, en zo vormen zij een buffer tegen natuurrampen. Ecosystemen en biodiversiteit zorgen voor een leefbaar klimaat, voor schoon water en voor een vruchtbare
bodem, voor bestuiving en voor biologische, voor het milieu gunstige methoden van gewasbescherming. Kortom ecosystemen en biodiversiteit zijn nodig voor een leefbare planeet en voor de productie van voedsel en biotische* grondstoffen. Biotische grondstoffen
gebruiken we van oudsher voor allerlei materialen en toepassingen: hout, papier, natuurlijke vezels voor textiel, producten voor lichaamsverzorging, medicijnen en brandstoffen.
Door de geleidelijke uitputting van fossiele grondstoffen en de gevolgen voor het klimaat
van fossiele brandstoffen zullen we in de toekomst in toenemende mate zijn aangewezen
op biotische grondstoffen. Dit wordt aangeduid als overgang naar een ‘biobased economy’
of ‘bio-economie’. Met de toenemende kennis van genetica en biochemie zijn steeds meer
materialen en farmaceutische stoffen te maken uit biotische grondstoffen. Biodiversiteit,
met de daarin besloten variëteit aan genetisch materiaal, wordt daarom ook beschouwd
als de biologische kapitaalvoorraad van onze wereld, een schatkamer voor toekomstige
toepassingen.
Een vitale natuur is behalve leverancier van voedsel en grondstoffen, ook van belang voor
onze gezondheid en ons welzijn en als bron van inspiratie, ondermeer door recreatie en
het genieten van natuur. Al deze voor het menselijk bestaan van fundamenteel belang
zijnde functies van ecosystemen worden aangeduid als ‘ecosysteemdiensten’.

Ecosystemen onder druk

Door de toenemende wereldbevolking, de toenemende consumptie per hoofd en geleidelijke uitputting van grondstoffen is er steeds meer productie van biomassa nodig om
te voorzien in de behoefte aan voedsel en biotische grondstoffen, ook voor biobrandstoffen. Daardoor ook zijn er steeds grotere claims op de mondiaal beschikbare ruimte voor
de productie ervan. In combinatie met voortgaande verstedelijking leidt dit tot afkalving
van ruimte en verslechterde condities voor natuur en sterk toenemende druk op ecosystemen en biodiversiteit, waardoor ecosysteemdiensten worden aangetast. Het aantasten
van bossen en andere ecosystemen verergert het probleem van klimaatverandering, direct
door emissies van broeikasgassen als gevolg van oxidatie van biomassa bij conversie van
bos en veengebied in landbouwareaal en indirect doordat met het verlies van areaal bos
ook het absorptievermogen voor klimaatgassen vermindert.
Biodiversiteit neemt ook af door overexploitatie (uitputting bodems, overbevissing), door
monoculturen in de landbouw, door vervuiling, door verstoring en ruimtelijke versnippering van ecosystemen en door relatief snelle klimaatverandering.
Hoewel ecosystemen dynamische systemen zijn, zijn ze ook kwetsbaar. Bij grote aantasting kunnen ecosysteemdiensten verloren gaan. Deze processen kunnen onomkeerbaar
*
‘Biotisch’ slaat op de herkomst uit de levende natuur, uit biomassa; biotische grondstoffen zijn dus in
principe hernieuwbaar zolang de natuurlijke condities daarvoor geschikt blijven.
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zijn met alle schadelijke gevolgen voor mens, planeet en economie. Met klimaatverandering, degradatie van ecosystemen en verlies aan biodiversiteit dreigt dus een neerwaartse
spiraal in de mogelijkheden voor de productie van voedsel en hernieuwbare en nieuwe
biotische grondstoffen waar we in toenemende mate van afhankelijk worden.

Degradatie van ecosystemen en biodiversiteit levert economische schade

In het geding is dus, afgezien van de belevingswaarde van natuur, de regulerende rol
van de ecosystemen voor de leefbaarheid en het productievermogen van de planeet voor
biotische grondstoffen. Studies* tonen dat het huidige gebruik van energie, grondstoffen
en materialen niet duurzaam is. Er zijn negatieve effecten op ecosystemen, biodiversiteit
en klimaat, die leiden tot verminderde productiviteit van bodems en mariene systemen en
op den duur tot schaarste aan zoet water, voedsel en biotische grondstoffen. Bovendien is
er op langere termijn toenemend risico voor de voedselzekerheid als gevolg van grotere
kwetsbaarheid van agrarische productie door vermindering genetische variëteit (monoculturen). Uit de Millennium Ecosystem Assessment komt ook naar voren dat het verlies
aan biodiversiteit op mondiale schaal steeds sneller gaat.
In de studie ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity 2010’ (TEEB), uitgevoerd in
opdracht van de G8, is gekeken naar effecten van biodiversiteitverlies op economische
groei en naar het rendement van voorzorgsbeleid voor ecosystemen en biodiversiteit. De
studie bevestigt dat ecosystemen essentieel zijn voor de productiviteit van landbouw en
visserij en dat degradatie van ecosystemen enorme economische schade oplevert. Deze
schade wordt niet meegenomen in onze economische modellen, noch in prijzen van producten, maar slaat neer bij bevolkingsgroepen, overheden en generaties na ons. Uit de
studie komt naar voren dat de kosten van degradatie van ecosystemen op kunnen lopen tot jaarlijks 7% van het mondiale GDP in 2050. De onderzoekers concluderen dat de
maatschappelijke baten van het beter beschermen van biodiversiteit in de meeste gevallen
opwegen tegen de kosten die daarmee gemoeid zouden zijn. Voorzorgsmaatregelen zijn
meestal efficiënter dan herstelmaatregelen achteraf en daardoor meestal maatschappelijk
gezien rendabel. Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert** als voorzorgsmaatregelen het beschermen van waardevolle natuur, verhoging van de productiviteit per ha met
duurzame land- en bosbouwmethoden, het stoppen van overbevissing, vermindering van
vleesproductie en –consumptie en het tegengaan van ontbossing en van klimaatverandering. Het PBL benadrukt het belang van en de synergie bij een integrale en internationale
aanpak voor klimaat, biodiversiteit, energie, voedsel, biotische grondstoffen en armoedebestrijding.
Ecosystemen en biodiversiteit, klimaat, voedselzekerheid en duurzame beschikbaarheid
van biotische grondstoffen zijn dus sterk aan elkaar gerelateerde vraagstukken. De oorzaken en aard van de problemen zijn sterk verweven, de oplossingsrichtingen vertonen
daardoor een sterke synergie. Bijvoorbeeld het beschermen van bossen levert tegelijk
behoud van biodiversiteit, reductie van broeikasgasemissies, toename van schoon water
(o.a. voor landbouw) en stabilisering van lokaal klimaat door wolkenvorming. Voor een
effectieve aanpak van deze samenhangende vraagstukken is een mondiaal samenhangend
beleid nodig, gebaseerd op een integrale visie op en kennis over de samenhang tussen eco*
**
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systemen, klimaat en economie. Tegelijk zijn concrete beleidsagenda’s nodig, gefocust op
deelgebieden, thematisch en geografisch. De ervaring leert dat het herstelpotentieel van
gedegradeerde ecosystemen bij een gebiedsgerichte aanpak heel groot is.

Gedeelde visie op het vraagstuk en scope van het Platform

Het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven focust op de relatie tussen ecosystemen, biodiversiteit en economie en op welke manier bedrijven actief kunnen bijdragen aan een
duurzame balans. Daarbij onderkent het Platform de waarde van natuur voor de kwaliteit
van de leefomgeving. De gezamenlijke – en in de samenleving steeds breder gedeelde
– visie is dat voor toekomstige welvaart (daaronder ook begrepen de kwaliteit van het
bestaan) de transitie naar een duurzame op ecosysteemdiensten gebaseerde economie
geboden is en dat daarvoor goed beheer, bescherming en herstel van ecosystemen en
biodiversiteit een voorwaarde is. Het Platform ziet een cruciale rol voor het bedrijfsleven.
De sleutel ligt in het verduurzamen van productie en consumptie(-ketens), herstel van
kringlopen en herstellen en beheren van voldoende ruimte voor ecosystemen en biodiversiteit. Aandachtsgebied voor het Platform zal naast Nederland ook het internationale
speelveld zijn, gezien de ecologische ‘voetafdruk’ van Nederlandse en via Nederland in
Europa geïmporteerde biotische grondstoffen, energie en producten.

2. Europees en Nederlands beleid voor biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen
Over biodiversiteit heeft de Europese Commissie in 2011 een mededeling gepubliceerd waarin de Commissie, in overeenstemming met het CBD* Strategisch Plan 2011
– 2020, als doel stelt: stop het verlies van biodiversiteit in 2020 en herstel het waar mogelijk. De Commissie wenst uitvoering van Natura 2000 en versteviging van ecologische
verbindingen (green infrastructure). De Commissie ziet ruimtelijke versnippering als één
van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitverlies. De Commissie wil dat er vanaf
2015 in Europa geen netto verlies van ecosystemen en ecosysteemdiensten meer zal zijn.
De Commissie wil beleid voor biodiversiteit geïntegreerd zien worden in beleid voor landbouw, visserij en bosbeheer. Samen met de lidstaten wil de Commissie (markt)instrumenten ontwikkelen die biodiversiteitverlies afremmen. De Commissie bepleit een actieve rol
van de EU in internationale context en ziet resource efficiency als sleutel om de impact van
consumptie op klimaat, ecosystemen en biodiversiteit terug te dringen.
De Nederlandse overheid heeft in 2008 een Beleidsprogramma Biodiversiteit gepresenteerd met als speerpunt het verduurzamen van handelsketens (hout, soja, palmolie, biomassa). Mede naar aanleiding van een door IUCN NL geïnitieerde oproep in 2006 van
80 CEO’s om een ambitieus natuur- en milieubeleid te formuleren en de daaruit voortgekomen aanbevelingen van IUCN NL aan het kabinet is de Taskforce Biodiversiteit en
Natuurlijke Hulpbronnen** ingesteld. Opdracht aan de Taskforce is te adviseren over doe*
UN Convention on Biodiversity
**
Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen; samenstelling: Hans Alders (voorzitter), Jan Ernst
de Groot (ex KLM), Wout Dekker (Nutreco), Jan Zuidam (ex DSM), Albert Jan Maat (LTO Nederland), vanuit
maatschappelijke organisaties Roger van Boxtel (IUCN NL), Daniëlle Hirsch (Both Ends), Manuela Monteiro
(HIVOS), Nico Roozen (Solidaridad), Teo Wams (Natuurmonumenten), vanuit de wetenschap Rudy Rabbinge
(WUR) en Rik Leemans (WUR), vanuit de overheden Marijke Vos (Amsterdam), Onno Hoes (Maastricht) en
Henk de Jong (EL&I, waarnemer).
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len en taakstellingen voor het biodiversiteitbeleid en oplossingsrichtingen te benoemen
voor de transitie naar duurzaam gebruik van grondstoffen en behoud van biodiversiteit.
Het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen is gericht op bewustwording, goed landgebruik en gebiedsbescherming en vergroening van de economie.
De aanbevelingen zijn: (samengevat):
1. Stop biodiversiteitveries in 2020. Niet door alles overal te behouden, maar door ervoor
te zorgen dat er per saldo geen verder verlies optreedt (No Net Loss).
2. Halvering van de ecologische voetafdruk van de Nederlandse burger per 2030. Wij
gebruiken een aanzienlijk groter areaal vruchtbaar land dan voor de gemiddelde wereldburger beschikbaar is. Met een halvering van de voetafdruk komen we in de buurt van een
Fair Earth Share.
3. Focus de internationale samenwerking op duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, ook met het oog op de wereldvoedselvoorziening en het klimaatbeleid.
4. Bevorder eﬃciënt landgebruik voor voedsel én natuur. Door de landbouw te optimaliseren op de daarvoor meest geschikte locaties. En door de natuur beter te beschermen en
ruimte te geven in samenhangende ecologische netwerken.
5. Geef biodiversiteit en de diensten die ecosystemen de maatschappij leveren (economische) waarde en laat die waarde meewegen in beleid, in investeringsbeslissingen en
bedrijfsstrategieën.
6. Werk toe naar een duurzame BiobasedEconomy. Eén die niet langer zwaar leunt op
fossiele energie en grondstoﬀen, maar op duurzame energiebronnen en hernieuwbare
grondstoﬀen.
7. Zorg voor bewustwording van politici, burgers, bedrijven en de generaties van de
toekomst en creëer draagvlak voor de gewenste transitie naar een groene economie.
Middelen: een netwerkcampagne, onderwijs en ruimte geven aan lokale biodiversiteitplannen.

Het kabinet heeft ook een adviesgroep ingesteld over duurzaamheidcriteria voor biogrondstoffen (Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa o.l.v. Dorette Corbey).
Deze commissie voorziet een bio-economie waarin:
Personenvervoer grotendeels elektrisch is;
Biomassa een belangrijke grondstof is voor de chemie en voor energie;
Opbrengsten van land en plant optimaal benut worden met behoud bodemkwaliteit;
Decentrale energieopwekking;
Mondiaal bescherming van ecosystemen/natuurgebieden (bossen en graslanden).
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Duurzaamheidcriteria biogrondstoﬀen
De Commissie Corbey adviseert om voorrang te geven aan kennisopbouw en pas als
onzekerheden zijn weggenomen en certificering op orde is in te zetten op kwantiteit.
Gelet moet worden op indirecte eﬀecten op landgebruik; dit moet onderdeel zijn van de
certificering. Bij stimulering van benutting van biomassa moeten dezelfde criteria gelden
voor de diverse toepassingen opdat overal dezelfde waarborgen gelden t.a.v. duurzaamheid en er eerlijke concurrentie is tussen verschillende toepassingen en sectoren van de
economie. De commissie adviseert innovatie en ontwikkelingssamenwerking in te zetten
voor een duurzame bio-economie.

Recent heeft het kabinet ook een Grondstoffennotitie opgesteld die aansluit bij het voorstel van de Europese Commissie voor resource efficiency in Europa. Het kabinet onderkent
de cruciale rol van bedrijfsleven en markten maar onderkent ook de noodzaak van doelmatige internationale handelspolitiek, Europese samenwerking en het zetten van de juiste
bakens in termen van regels en prijsprikkels. Het kabinet ziet kansen voor Nederland
als koploper bij de transitie naar een duurzame biobased economie, gebaseerd op verduurzaming van ketens, biomassa en recycling. De aanpak in het kader van het Initiatief
Duurzame Handel wordt gezien als voorbeeldig mechanisme voor verduurzaming van
productie.
Kijkend naar de adviezen en het geformuleerde beleid valt op dat het concept van internalisering van externe kosten (internationaal aangeduid als PES, payment for ecosystem
services) nog niet is uitgewerkt en verankerd in het beleid. Het Platform vindt dat voor
dit concept praktisch hanteerbare uitwerkingen moeten worden ontwikkeld. Er zijn op
de schaal van individuele bedrijven en locaties al goede voorbeelden. Effectief is dit concept echter pas echt bij toepassing op mondiale schaal. Opschaling van dit concept tot
internationaal effectief beleid is echter een forse uitdaging. In economische termen gaat
daarbij om verevening van lusten en lasten van collectieve goederen die van algemeen
mondiaal belang zijn (global public goods); daarvoor zijn internationaal afspraken nodig.
Het herstellen, beschermen en beheren van natuur als mondiaal collectief belang staat
vaak op gespannen voet met belangen van lokale bevolking die daardoor beperkingen
ervaart bij de exploitatie van eigen land en kustwateren. Internationaal is de uitdaging dat
een mechanisme wordt gecreëerd om transacties tot stand te brengen tussen al degenen
(consumenten, landen) die profijt hebben van duurzame ecosystemen en de maatregelen
die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld bescherming van oerwoud en biodiversiteit, en degenen die de kosten moeten maken (of inkomsten mislopen) om die baten te genereren.
Voorbeelden van mechanismen om dit soort transacties mogelijk te maken zijn betalingen voor ‘REDD’ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) en het
initiatief Green Development Mechanism in het kader van de internationale Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD) van de VN waarmee wordt beoogd om ook een marktmechanisme voor bescherming van ecosystemen en biodiversiteit te creëren. Het idee is
dat er een markt voor verhandelbare rechten op natuurlijke bronnen ontstaat waardoor
overexploitatie wordt vermeden, analoog aan het emissiehandelssysteem voor CO2.
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De leden van het Platform onderkennen het belang van Natura 2000 en de Ecologische
Hoofdstructuur voor het behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen in Europa
en Nederland en erkennen de noodzaak van heldere en consistente regelgeving met een
coherente en lange termijn visie voor bescherming van natuur en milieu. Daarbij moet
oog bestaan voor de natuurlijke en ecologische dynamiek en gezocht worden naar effectiviteit en efficiency bij het realiseren van Natura 2000-doelstellingen. Een dialoog moet
mogelijk zijn over kansrijke benaderingen waarbij het eerder en zelfs ruimer verbeteren
van de natuurlijke habitat mogelijk hand in hand gaat met het verminderen van nadelige
gevolgen voor het bedrijfsleven. Met het oog hierop is er behoefte aan een rationele analyse om per schaalniveau te komen tot de meest doelmatige maatregelen. Dit is effectiever
dan een te geforceerde conserveringsbenadering per locatie. Daarbij is ook het behoud
van een voldoende gelijk speelveld met eerlijke concurrentieverhoudingen voor het betreffende bedrijfsleven een belangrijk element.

3. Rol van het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties
Het bedrijfsleven is hoofdrolspeler in de productieketens en drukt vaak lokaal een
stempel op de omgeving. Medewerking van bedrijfsleven is daarom noodzakelijk om doelen te realiseren. Het bedrijfsleven streeft naar een constructieve dialoog met maatschappelijke organisaties en overheid, gebaseerd op respect over en weer, uitgaande van onderkenning van het mondiale vraagstuk, gericht op doelmatige oplossingen en met inbreng
van kennis en kunde van het bedrijfsleven. Bedrijven en maatschappelijke organisaties
zoeken steeds vaker de dialoog om ecosysteemgerelateerde thema’s te bespreken en oplossingen te zoeken. Er is daarbij behoefte aan overzicht over de internationale vraagstukken en de daarbij horende integrale beleidsagenda en aan duidelijke vertaling naar
sectorspecifieke en/of regionale aanpak en oplossingen. Er zijn veelbelovende initiatieven
die hierin beginnen te voorzien. Te wijzen valt op de initiatieven met ronde tafels per
productgroep in het kader van het Initiatief Duurzame Handel. Internationaal is er de
WBCSD en het BBOP*.
Het TEEB-rapport adviseert aan het bedrijfsleven om te beginnen met het in kaart brengen van effecten van bedrijfs(tak)activiteiten op ecosystemen en het vaststellen van afhankelijkheden van productieprocessen van ecosysteemdiensten; vervolgens mogelijkheden benutten voor vermindering van risico’s en kosten door aanpassing van processen en/
of het treffen van compenserende maatregelen. Het verduurzamen van de hele productieketen kan vervolgens, idealiter rendabel, vermarkt worden aan bewuste consumenten
met behulp van certificering. De betrokken bedrijfstakken en de accountancy zouden met
hulp van kennisinstellingen meet- en rekenmethoden moeten ontwikkelen voor het bepalen van effecten en criteria en standaarden moeten bepalen voor certificering.
In Nederland verdient de agrarische sector speciale aandacht. Met een mondiale toppositie in productiviteit in een dichtbevolkt land kan zij een voorbeeldfunctie gaan innemen
als het lukt om de hele productieketen te verduurzamen. De sector kan effectieve combinaties creëren van hoge productiviteit en minimale ‘voetafdruk’ als gevolg van invoer van
grondstoffen, met behoud van natuur en agro-biodiversiteit, dat is behoud van diversiteit

*
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van cultuurgewassen. De agrarische natuurverenigingen kunnen een stimulerende rol
spelen voor agrarisch natuurbeheer.
Cruciaal voor medewerking van veel bedrijven is dat concurrentievoorwaarden als eerlijk
worden ervaren (level playing field), dat er in brede kring begrip is voor doelstellingen en
draagvlak voor maatregelen. Er moet ook overtuiging zijn dat gevraagde inspanningen
in redelijke verhouding staan tot de daarmee te bereiken doelen. Als aan die condities
is voldaan is het bedrijfsleven gemotiveerd om samen te werken met maatschappelijke
organisaties, kennisinstellingen en overheden en om haar kennis en kunde te mobiliseren
voor innovatieve oplossingen. Verduurzaming wordt dan onderdeel van de innovatie van
Nederland als kenniseconomie en een exportproduct. Daarbij valt voort te borduren op
de initiatieven die er al zijn voor duurzame handel, om de ecologische voetafdruk te meten, te monetariseren en te monitoren, op ervaring met en kennis over certificering. Het
bedrijfsleven is ook in staat om systemen voor compensatie van effecten uit te werken en
te implementeren. Een voorbeeld is het concept ‘no net loss’, waarmee wordt gedoeld op
een aanpak waarbij bedrijven proberen de impact van hun activiteiten op ecosystemen in
kaart te brengen en streven naar het vermijden, mitigeren en/of zo nodig compenseren
daarvan.
Het verduurzamen van productieketens kan ook economische kansen bieden aan sectoren en bedrijven die een voorsprong nemen in het toepassen van innovaties en de
kennis daarvoor kunnen vermarkten. De topsectoren water, agrofood en (bio)chemie in
Nederland hebben een dergelijke toonaangevende positie en potentie. Samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid kan de katalysator zijn voor het succesvol
verder ontwikkelen en vermarkten van de potenties.
Koplopers in het bedrijfsleven slagen er vaak al in om onder bestaande marktcondities
het voorbeeld te geven dat verduurzaming van productie- en handelsketens mogelijk is.
Als dat kan is uitbreiding van die aanpak vooral een kwestie van kennis en best practices
verspreiden. Maar als verminderen van de ecologische voetafdruk significante kosten met
zich brengt en welwillende bedrijven dat in de markt niet kunnen goedmaken kan het
nodig zijn dat overheden via regelgeving en met economisch instrumentarium helpen om
daarvoor condities te creëren.
Maatschappelijke organisaties, zoals natuur- en milieuorganisaties en ontwikkelingsorganisaties (niet-gouvernementele organisaties, vaak NGO’s genoemd), spelen een cruciale
rol om in de samenleving aandacht te vragen voor behoud van biodiversiteit en ecosystemen in de wereld. Het waren deze organisaties die als eersten de achteruitgang van
ecosystemen en biodiversiteit aan de orde stelden, en deze organisaties blijven dat doen
zolang daarvoor aanleiding is. Deze organisaties zijn actief met publieke campagnes en
met lobby naar overheid en bedrijfsleven en vervullen een onmiskenbare rol bij het vergroten van aandacht voor het onderwerp, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal.
Daarmee wekken zij bij consumenten belangstelling voor bewuste keuzes, bij bedrijven
aandacht voor de impact van productieprocessen en de mogelijkheid zich daarin gunstig
te onderscheiden door vermindering van hun ‘voetafdruk’, en bij electoraat draagvlak voor
beleid dat nodig is. Ook hebben deze organisaties veel ervaring met en kennis van beheer
(bijv. Natuurmonumenten), herstel (bijv. Wetlands International) en behoud in de lokale
situatie (bijv. Vogelbescherming). Ook komen deze organisaties vaak met concrete voorBi jlagen
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stellen en oplossingen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren en te zorgen
voor verbetering van de biodiversiteit. Dat doen ze zowel hier in Nederland als elders in
de wereld. Hun aanpak betreft zowel lokale situaties als ketens.
NGO’s kennen een grote mate van diversiteit in werkvelden, opinies, rollen, methoden
en strategieën. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn deze voortdurend in discussie.
Naast het betrekken en mobiliseren van mensen en het actief inzetten op overheidsbeleid
zoeken NGO’s steeds vaker naar samenwerking met het bedrijfsleven om hun doelen te
bereiken. Deze maatschappelijke organisaties willen graag in dialoog en via samenwerking de doelen waar zij voor staan realiseren. Tegelijkertijd realiseren zij zich dat dat niet
altijd gemakkelijk is, want vaak zal het aankomen op een afweging van het algemene belang van het ecosysteem en biodiversiteit tegen het algemene belang van economie. Soms
ook komt het aan op afweging van het algemeen belang van natuur tegen particuliere
belangen van een bedrijf of een sector.
Partijen in het Platform erkennen het nut en de legitimiteit van maatschappelijke organisaties als verdediger van specifieke maatschappelijke belangen. Zij zien als gezamenlijke
uitdaging om te komen tot beleid en beslissingen op basis van feiten en gedeelde inzichten
en voor alle partijen acceptabele afwegingen van alle belangen. Zij hebben er vertrouwen
in dat de samenwerking in het Platform zal bijdragen tot een constructief klimaat waarin
consensus kan groeien over hoofdlijnen van beleid en dat ertoe zal bijdragen dat wederzijds acceptabele oplossingen zullen worden gevonden voor de complexe praktijksituaties
waarin belangen (dreigen of lijken te) botsen.

4. Aanpak en instrumentatie Platform
Het platform wil op basis van de gezamenlijke visie op het vraagstuk komen tot consensus over oplossingsrichtingen, een gezamenlijke strategie en prioriteiten. Het Platform
wil oplossingsgericht zijn en een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het doel: economische groei met behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit, in en buiten
Nederland. Het is de overtuiging van de leden van het platform dat het bedrijfsleven een
zeer belangrijke rol kan, wil en moet spelen bij het behoud van ecosystemen en biodiversiteit. Het Platform realiseert zich ten volle het mondiale karakter van de problematiek en
het daaraan inherente governance-probleem, maar meent dat afwachten geen optie is. De
private sector (bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) kan initiatieven nemen en
doet dat ook al, zoals actoren in het Initiatief Duurzame Handel, de WBCSD en partnerschappen met IUCN en het Wereld Natuurfonds laten zien.
Het Platform is primair een organisator en facilitator van dialoog en discussie; het agendeert onderwerpen, daarin gevoed door de achterbannen van de leden. Het platform wil
barrières slechten, vertrouwen tussen partners versterken. Het Platform wil partijen bij
elkaar brengen (uit bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstituten en zo
nodig overheid) om ervaringen te delen en specifieke thema’s te bespreken, bijvoorbeeld
structurele problemen in de praktijk van het natuurbeleid, daarbij te kijken naar oorzaken
en te focussen op werkbare en doelmatige oplossingen. Ook wil het Platform initiatieven,
innovaties en samenwerking stimuleren om kansen te benutten en ontwikkelingen te versnellen, best practices verspreiden, enzovoorts. Voorbeelden zijn het Initiatief Duurzame
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Handel, het Programma Biobased Economy en het Global Reporting Initiative, gericht op
monitoring en benutting van indicatoren en benchmarks op bedrijfsniveau.
Het platform wil ook gesprekspartner voor de Nederlandse overheid zijn voor de nationale aanpak en voor de rol van Nederland in de Europese Unie en ander internationaal
verband. Dus gesprekspartner over de gewenste beleidskoers, maar ook, op basis van ervaringen in de Nederlandse praktijk, over het corrigeren van conflicterende of ondoelmatige elementen in regelgeving en/of in de praktijk van de uitvoering.
Het Platform is bereid om in samenwerking met haar leden (achterban) een vervolg te
geven aan het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen aan het
kabinet (december 2011). Het platform zal zelf geen projecten uitvoeren, maar wil wel
participeren in een publiekprivate samenwerking voor uitvoering van adviezen, bijvoorbeeld over communicatie om draagvlak voor goed beleid te bevorderen.
Het platform ziet voor zichzelf dus de volgende functies:
Agenderen van het onderwerp ecosystemen en biodiversiteit, bevorderen van kennis
en het organiseren en stimuleren van discussies;
Bijdragen aan onderling vertrouwen, begrip en afstemming;
Bevorderen van goede aanpak, innovatieve oplossingen en synergie tussen initiatieven;
Informeren van achterbannen, kennisdeling;
Het meewerken aan het ontwikkelen van een kennis- en innovatieagenda;
Gesprekspartner zijn voor de overheid;
Publiciteit, zowel in eigen kring als in publieksmedia;

Doelgroepen en werkwijze van het platform

Primair zijn de doelgroepen van het platform de bedrijven en organisaties in Nederland
die met hun inspanning kunnen bijdragen aan behoud van ecosystemen en biodiversiteit.
Als klankbordgroepen functioneren de georganiseerde achterbannen van de deelnemende organisaties. Het platform zal zich verstaan met zowel individuele bedrijven als brancheorganisaties, en met relevante maatschappelijke organisaties.

Samenvatting visie, ambitie en aanpak van het Platform
Transitie naar een duurzame economie is geboden; dat is een economie gebaseerd op
hernieuwbare hulpbronnen die met ‘groene groei’ tegemoet komt aan de behoeften van
een groeiende wereldbevolking. Voorwaarden voor een blijvend goede leefomgeving en
duurzaam voldoende productie van biogrondstoﬀen zijn vitale ecosystemen en biodiversiteit. De sleutel ligt in het verduurzamen van productie en consumptie(-ketens), met
behoud van voldoende ruimte en goede condities voor ecosystemen en biodiversiteit.
Aandachtsgebied voor het Platform is zowel Nederland als het internationale speelveld.
De ambitie van het Platform daarbij is dat het streven naar ‘no net loss’ door ondernemingen meegenomen zal worden bij het organiseren en inrichten van hun bedrijfsprocessen.
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5. Strategische koers en prioriteiten
We realiseren ons dat bijdragen aan behoud van ecosystemen en biodiversiteit werk
van lange adem is en voortdurende aandacht vraagt. Daarbij is het voor de motivatie van
betrokkenen en voor de effectiviteit nodig om prioriteiten te kiezen in de aanpak.
Het platform wil zowel nationale als internationale problematiek agenderen, en daarbij
de relatie tussen de twee in het oog houden. Mondiaal gezien liggen de grootste uitdagingen in en verdient prioriteit het behoud van tropische bossen, veengebieden, graslanden, wetlands, mangroven en koraalriffen en in andere voedselrijke kustgebieden die vaak
dienen als kraam- en broedkamer voor vis. Nodig is het verkrijgen van dieper inzicht in
waar verder de grootste risico’s en acute bedreigingen liggen, en welke maatregelen het
meest doelmatig soelaas bieden, met behoud van voldoende niveau van productie van
voedsel en biogrondstoffen. Methoden moeten worden verbeterd en kennis verspreid om
agrarische productie en bosbouw te combineren met behoud van ecosysteemdiensten.
Van belang daarbij is inzicht in welke type biodiversiteit het meest urgent bescherming
verdient. Het gaat daarbij niet noodzakelijk met voorrang om behoud van bedreigde soorten die veel publieke aandacht trekken en daardoor veel symboolwaarde hebben, maar
belangrijker zijn waarschijnlijk de ecosystemen als zodanig met de talloze soorten flora
en fauna en micro-organismen die van belang zijn voor de robuustheid ervan. Kortom een
gebiedsbenadering lijkt effectiever en kansrijker dan het inzoomen op specifieke soorten.
Aandacht voor de sociale cohesie in relatie tot agrarische productiesystemen dient hierin
te worden meegenomen.
Voor inzicht en het handelingsperspectief van bedrijven verdient prioriteit het ontwikkelen van goede indicatoren voor de kwaliteit van ecosystemen, goede methoden voor het
meten en monitoren van ontwikkelingen en effecten en het ontwikkelen van benchmarks.
De WBCSD is bezig met het ontwikkelen van methoden voor meten en waarderen van
ecosysteemdiensten. De praktijk is echter weerbarstig; veel dingen zijn makkelijker gezegd dan gedaan. Innovatieve technieken zoals remote sensing kunnen de doelmatigheid
en betrouwbaarheid van waarnemen en monitoring echter flink verhogen.
De concepten en mechanismen zoals in gang gezet in het kader van het Initiatief Duurzame
Handel lijken een veelbelovende route. Het Platform wil zich inzetten om die route te
verbeteren en meer partijen met meer producten te helpen die weg te vinden. Daarbij te
identificeren waar ondersteuning van de overheid nodig is om die weg beter begaanbaar
te maken voor meer partijen. Overheden kunnen helpen om de kwaliteit van certificering te waarborgen en de waarde van certificaten in de markt te vergroten door gerichte
voorlichting aan consumenten; een ander middel is duurzaam inkopen en waar nodig het
ontmoedigen van producten die niet voldoen aan redelijke eisen van duurzaamheid.
Nederland en de Europese Unie kunnen de transitie naar duurzame voorziening van biogrondstoffen ook helpen door handelspolitiek en internationale economische samenwerking in te zetten om productieketens te verduurzamen en waar nodig internationaal steun
te (doen) verlenen aan het duurzaam beheer van gebieden met belangrijke ecosystemen.
Ook in Europa en binnen Nederland is behoud van ecosystemen en biodiversiteit van
belang voor een blijvend hoog niveau van agrarische productie en visserij en voor het
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behoud van natuurwaarden. Daarbij geldt dat de geloofwaardigheid van ons pleidooi voor
het treffen van maatregelen elders in de wereld erom vraagt dat we een zichtbare eigen
inspanning laten zien om ook het eigen huis op orde te houden. Nationaal is met prioriteit
aandacht nodig voor de praktijk van het natuurbeleid en de conflicten die dat oplevert
met economische activiteiten, vaak landbouw, soms recreatie of industriële activiteiten.
Het gaat erom in een goede afweging natuurbehoud te realiseren zonder onevenredige
hoge en/of vermijdbare kosten te veroorzaken voor economische activiteiten en om economische activiteiten te realiseren zonder onevenredig hoge en/of vermijdbare kosten te
veroorzaken voor de maatschappij in de vorm van verlies van ecosysteemdiensten. Het
delen van ervaringen, bevorderen van best practices en zo nodig adviseren over bijstellen
van spelregels is de weg die het platform hierbij kiest.
Voor de aanpak wil het platform werken met een voortschrijdende agenda en een jaarplanning. Er zijn vooralsnog 5 onderwerpen gekozen om aandacht en energie de komende
tijd op te richten:
1. Natuurbescherming en de ecologische hoofdstructuur in Nederland en de oplossing
van conflicten met economie;
2. Verduurzaming van ketens, gericht op ‘no net loss’ en uiteindelijk het leveren van een
positieve bijdrage;
3. Meten, monitoring, benchmarking en certificering;
4. Vermarkten van duurzaamheid, ecosysteemdiensten en biodiversiteit, met respect
voor de intrinsieke (niet kwantificeerbare) waarde van biodiversiteit;
5. Biomassa; criteria voor duurzaamheid, effecten op landgebruik, en optimaal gebruik.
Voor deze onderwerpen wil het platform, gebruikmakend van de adviezen van de
Taskforce Biodiversiteit en natuurlijke Hulpbronnen, komen tot suggesties voor (verbeterde) aanpak, voor achterbannen en overheid. Per onderwerp worden partijen bij elkaar
gebracht, bijvoorbeeld in masterclasses, worden conclusies besproken en wordt zo mogelijk, op basis van consensus tussen partners, advies uitgebracht. Ook wil het Platform
initiatieven bevorderen met de toepassing van het beginsel ‘no net loss’.
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Bijlage 5

Persbericht
Nederlandse multinationals richten Dutch Sustainable Growth Coalition op
27-01-2012 - Nederlandse multinationals gaan gezamenlijk business modellen gebaseerd op duurzame groei bevorderen en promoten. Hiervoor hebben ze de Dutch
Sustainable Growth Coalition (DSGC) opgericht. Het initiatief, genomen door Akzo
Nobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever, krijgt volle
medewerking en steun van VNO-NCW en wordt gefaciliteerd door Ernst & Young. Jan
Peter Balkenende, voorzitter van DSGC en partner bij Ernst & Young, kondigde dit initiatief gisteren aan tijdens het World Economic Forum in Davos.
De Dutch Sustainable Growth Coalition is een groep Nederlandse multinationals die actief wil bijdragen aan de verduurzaming van de wereld. Zij hebben het afgelopen decennium duurzaamheid in hun eigen bedrijfsstrategie geïncorporeerd en krijgen daarvoor
erkenning in internationale duurzaamheids benchmarks. Ze delen de visie dat financiële
en economische groei samen gaat met het creëren van winst voor mens, milieu en maatschappij. Ze zijn ervan overtuigd dat het duurzame groeimodel hét business model is voor
de toekomst.
De leden van DSGC hebben zich gecommitteerd om business modellen gericht op duurzame groei te bevorderen volgens het principe van Shape, Share en Stimulate: het ontwikkelen van duurzame bedrijfsstrategieën, gericht op het creëren van toegevoegde waarde
voor zowel het bedrijf als haar stakeholders (Shape), het delen van goede voorbeelden
(Share) en het aanjagen van het debat door leiderschap en het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen (stimulate).
De Dutch Sustainable Growth Coalition is ervan overtuigd dat onze wereld in de toekomst duurzaam moet zijn. In 2050 zal de wereld 9 miljard bewoners hebben. Dit stelt ons
voor enorme uitdagingen met betrekking tot productie en consumptie, het gebruik van
natuurlijke bronnen, sociale gelijkheid en het klimaat. Bedrijven hebben de deskundigheid om innovatieve oplossingen voor deze problemen te ontwikkelen. Vooral wanneer
duurzaamheid is geïntegreerd in hun businessmodellen. Veel Nederlandse multinationals werken al langs deze lijn. Het is hun overtuiging dat een businessmodel gebaseerd
op duurzame groei kansen creëert voor bedrijven en hun concurrentiepositie versterkt.
Duurzaamheid is een aanjager van economische groei geworden.
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De laatste jaren heeft de term duurzaamheid of duurzame ontwikkeling sterk opgang
gemaakt. Dit in de brede zin van een houdbare toekomst in termen van milieu,
arbeidsverhoudingen, financieel verkeer, vermindering van armoede enz.
En voor behoud van welvaart en werk is een duurzame internationale samenwerking
meer dan ooit geboden, zeker ook in Europees verband.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in dat licht duurzaam ondernemen.
In deze publicatie wordt de integrale visie van VNO-NCW en MKB Nederland op
duurzaamheid en de belangrijke rol van het bedrijfsleven uitgebreid uiteengezet,
gevolgd door interviews met de voorzitters van beide organisaties.
Er is nóg een aanleiding: in juni as. zal de wereldwijde conferentie “Rio+20” plaatsvinden,
over hoe de globalisering kan leiden tot meer duurzaamheid en minder armoede.
Het Earth Charter uit 2000 is voor de conferentie een belangrijke inspiratiebron.
Ruud Lubbers, voormalig premier en sinds 2006 voorzitter van het Curatorium van
VNO-NCW, was indertijd een van de founding fathers daarvan. Een beschouwing van hem
hierover vormt eveneens onderdeel van dit boek.
De titel refereert aan het besef dat er maar één toekomst is voor ons allen, als
gemeenschap van landen en volken en verbonden met de natuur. Met dank ontleend aan
de steeds actueler en urgenter wordende titel van het bekende Brundtlandrapport van
25 jaar geleden.
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