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INLEIDING &
ACTIEPUNTEN

DIT IS WAT
ONDERNEMERS
NODIG HEBBEN
OM TE GROEIEN
IN DE NIEUWE
ECONOMIE

MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe, toekomstbestendige
economie, juicht toe dat het kabinet kijkt naar de lange termijn en een visie ontwikkelt.
Maar duurzaamheid is onvoldoende het uitgangspunt in de groeistrategie die er nu ligt. Het
kabinet spant het paard achter de wagen door eerst geld te willen verdienen, om daarna in
duurzaamheid te kunnen investeren. MVO Nederland vindt dat groei alleen maar duurzaam
kan zijn om toekomstbestendig te kunnen ondernemen. Waarbij het niet alleen gaat om
financiële cijfers, maar ook om mens, milieu en maatschappij. Groei binnen de grenzen
van de planeet dus, waarbij we de échte prijs van producten en diensten rekenen.
MVO Nederland roept het kabinet daarom op condities te scheppen die ondernemers helpen
in de transitie naar klimaatneutraal, circulair en inclusief ondernemen met eerlijke ketens.
Alleen in die economie kunnen ondernemers blijven ondernemen.
Dankzij de creativiteit en veerkracht van onze ondernemers worden stappen gezet richting
die nieuwe economie. Want groot-, midden- of kleinbedrijf of zzp’er: ondernemers zijn

De grenzen van ongelimiteerde economische groei en de negatieve effecten op milieu,

innovatief in het vinden van nieuwe inkomstenbronnen, minimaliseren van grondstoffen en

leefomgeving, biodiversiteit en klimaat worden steeds merkbaarder. Nederlanders luiden de

het recyclen van producten. Laat ze doen waar ze goed in zijn: hard werken, kansen creëren,

noodklok en eisen actie. Steeds meer ondernemers geven gehoor aan deze oproep: zij zijn de

banen scheppen. Wat we daarbij van de overheid vragen: schep de juiste voorwaarden.

koplopers in de transitie richting een duurzamere economie. Maar zij kunnen het niet alleen.

Maak duidelijke keuzes voor de toekomst en voer daar vervolgens consistent beleid op.

Op vrijdag 13 december 2019 heeft het kabinet haar groeistrategie voor Nederland op de

Daarom draagt MVO Nederland drie speerpunten aan, om in 2020 te betrekken bij het

lange termijn gepresenteerd. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat noemt

uitwerken van de ontwikkelrichtingen in de groeistrategie tot concrete beleidsopties. Als de

dit ‘het begin van een traject’ waarin het kabinet zes ontwikkelrichtingen neerzet om het

overheid op deze onderwerpen lef toont en durft te kiezen voor de langere termijn, dan

verdienvermogen van Nederland op de lange termijn te versterken.

doen wij als ondernemers de rest.
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INLEIDING &
ACTIEPUNTEN

1. GRATIS BESTAAT NIET
Veel consumenten gaan ervan uit dat de prijs die ze betalen voor een product of dienst

2. DURF TE KIEZEN VOOR DUURZAME
ONDERNEMERS

de kosten dekt die nodig zijn om het product te maken en gebruiken. Helaas klopt dat niet.
Wie betaalt voor de kosten aan mens, milieu en maatschappij? De winsten zijn privaat,

Nederland heeft een kopgroep van innovatieve ondernemers die vooroplopen in de klimaat-

de lasten voor de maatschappij.

en energietransitie. Een groot deel van het peloton wil meekomen, maar heeft de kennis

Mkb-ondernemers willen terugzien dat ‘gratis’ niet bestaat. Om naar een nieuwe,

of middelen niet om dit te realiseren. Om de transitie succesvol te laten verlopen zal de

duurzame economie te gaan met een eerlijk speelveld, moet de route worden ingezet om

overheid ondernemers moeten ondersteunen. Dat begint bij het creëren van de juiste

de maatschappelijke schade uit te drukken in geld.

randvoorwaarden, maar strekt zich tot het aanreiken van de juiste informatie, de juiste tools,
en financiële ondersteuning.

KERNBOODSCHAP: SCHONE PRODUCTIE MOET LONEN
KERNBOODSCHAP: GEEF ONDERNEMERS DE ONDERSTEUNING
ACTIEPUNTEN:

→
→
→

Introduceer breed in de economie een CO2-prijs van €10 per ton: het Toekomsttientje
Maak tools over de milieu-impact van productie beschikbaar voor álle ondernemers
Kies consistent voor duurzaam opdrachtgeverschap bij inkoop en aanbesteding vanuit
de Rijksoverheid

→

WAAR ZIJ OM VRAGEN

Creëer een groen fiscaal stelsel waarbij schone productie wordt beloond

ACTIEPUNTEN:

→
→
→
→

Stel een aanjager aan voor duurzame innovatie
Start regionale innovatie-loketten
Beloon duurzame ondernemers
Maak keuzes in de klimaat- en energietransitie

→	Zet onderzoek naar de financieringskansen voor groen mkb door en ga daadwerkelijk
aan de slag met de uitkomsten
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INLEIDING &
ACTIEPUNTEN

3. EEN OVERHEID MET LEF
Ondernemers willen werk maken van de transitieopgaven, maar hebben een overheid met
lef nodig. Een overheid die regie voert, zorgt voor langetermijnzekerheid, en die handhaaft.
Het oplossen van de externe negatieve gevolgen van economische groei is decennialang
overgelaten aan de vrije markt. De gevolgen zijn evident – stikstofuitstoot, CO2, plastic soep.
De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en lef tonen.

KERNBOODSCHAP: VERBIED WAT ONWENSELIJK IS EN HANDHAAF DIT OOK
ACTIEPUNTEN:

→
→
→

Handhaaf de Wet milieubeheer
Veranker de Sustainable Development Goals in de beleidscyclus
Eis transparantie van ondernemers over hun bedrijfsvoering

→	Geef meer investeringsruimte aan organisaties die een openbare dienst of wettelijke
taak uitvoeren
→
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Introduceer een materialenpaspoort
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1. GRATIS
BESTAAT NIET
Veel consumenten en ondernemers gaan ervan uit dat de prijs die ze aan de kassa betalen

te produceren, en beloont ondernemers die dat al doen. Daarnaast maakt het, wanneer de

de kosten dekt die nodig zijn om het product te maken. De waarheid is dat niemand bij

prijs effectief wordt doorgevoerd, de vervuilende manier van produceren minder rendabel

het afrekenen betaalt voor de externe negatieve effecten: het vervuilen van lucht, water,

waardoor daarmee gestopt zal worden.

of leefomgeving. Het winnen van grondstoffen veroorzaakt ontbossing en het uitsterven
van diersoorten. Een leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden zijn zeker nog niet de

Dit kunnen wij als ondernemers echter niet alleen. Daarom roepen wij het kabinet op om

norm. De uitstoot van fijnstof, CO2 of stikstof veroorzaakt schade aan gezondheid en klimaat.

in te zetten op het gebruik van echte prijzen. Dus ook van de prijs die onze leefomgeving en

(Micro)plastics zijn nu op de hele planeet en in ons lichaam te vinden.

werknemers verderop in de keten betalen voor onze groeiambities.

Maar, gratis bestaat niet. De rekening wordt wel degelijk betaald. Door toekomstige

1.

generaties, door werknemers in andere landen en door de natuur. De gevolgen worden steeds

Een CO2-beprijzing voor de elektriciteitssector en industrie is in de maak, maar MVO

duidelijker zichtbaar, door het enorme verlies aan biodiversiteit, een hogere zeespiegel,

Nederland wil een stap verdergaan en een – initieel lage – CO2-prijs introduceren, breed in

toenemende vervuiling en missstanden in fabrieken en mijnen.

de economie. De Nederlandsche Bank becijferde in het najaar van 2018 dat een belasting

BELAST CO2-UITSTOOT

1

van 50 euro per ton geen grote gevolgen zou hebben voor de Nederlandse economie. MVO
De economie bloeit, de winsten zijn privaat, maar het verlies en de rekening zijn voor de

Nederland wil breed in de economie een CO2-prijs van 10 euro per ton: het Toekomsttientje.

samenleving en dieren overal op aarde. Dat kan én moet anders.

De opbrengst van deze belasting vloeit terug naar het bedrijfsleven. Middels stimulering
van duurzame innovaties komt de nieuwe economie binnen handbereik.

OPROEP AAN HET KABINET

2.

In de transitie naar een nieuwe, duurzame economie zetten mkb-ondernemers de route in om

Het kabinet moet zichzelf committeren aan het mogelijk maken voor ondernemers

de daadwerkelijke kosten uit te drukken in geld. Wie produceert en consumeert, zal moeten

om met echte prijzen te werken, door het op grote schaal beschikbaar en toegankelijk

betalen voor de externe negatieve effecten.

maken van informatie over de milieu-impact van productie. Dit kan op sectorniveau,

MAAK HET WERKEN MET ECHTE PRIJZEN MOGELIJK

zoals Rijkswaterstaat met het instrument DuboCalc doet. Dit is een methode om de
Op die manier wordt schone productie beloond, en vervuilende productie ontmoedigd.

milieueffecten te berekenen van een materiaal, een bouwwerk- of methode. DuboCalc

Deze maatregel stimuleert ondernemers om schoner, duurzamer, en klimaatvriendelijker

berekent de milieueffecten, vanaf de winning tot en met de sloop, via de zogenaamde
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1. GRATIS
BESTAAT NIET
‘schaduwprijsmethode’ tot één getal: de Milieu Kosten Indicator-waarde. Vergelijkbare
tools moeten beschikbaar komen voor meerdere sectoren in Nederland, waardoor alle
ondernemers met deze nieuwe manier van beprijzen kunnen gaan werken.
3.

DUURZAAM OPDRACHTGEVERSCHAP VAN DE RIJKSOVERHEID

Jaarlijks besteden alle overheden in Nederland €73 miljard aan hun inkoop. MVO Nederland
wil het kabinet oproepen te kiezen voor de toekomst, door aan te geven hoe het inkoopbeleid
van de Rijksoverheid (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) gaat werken met echte prijzen.
Hierdoor krijgen toekomstbestendige ondernemers, die al werken met echte prijzen, de
wind in de rug met de verschillende overheden als launching customer. MVO Nederland
wijst erop dat inkoop en aanbesteding vanuit Rijksoverheid moet gaan om duurzaam
opdrachtgeverschap: juist ook de interne opdrachtgevers en budgethouders moeten hierop
aangestuurd worden.
4.

GROEN FISCAAL STELSEL

Het belastingstelsel is een krachtig instrument om de transitie te stimuleren. Het kabinet
doet onderzoek naar bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel. Om tot een groen fiscaal
stelsel te komen, moet allereerst meer inzicht verkregen worden in waarop de echte prijs
is gebaseerd, en aan welke knoppen gedraaid kan worden om negatieve externe effecten te
verminderen. Wanneer deze knoppen geïdentificeerd zijn, kunnen duurzamere producenten
worden beloond door belastingvoordeel, terwijl meer vervuilende productie gestraft wordt.
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Interview

CHOCOLATEMAKERS
Rodney Nikkels
Medeoprichter
Chocolatemakers

C

hocoladefabrikant Chocolatemakers werkt met
een volledig duurzaam productieproces. Het begon
allemaal in 2011, toen mijn compagnon Enver

Loke en ik chocoladeproductie terug wilden brengen naar
Nederland. Acht jaar later produceren we vanuit onze
duurzame chocoladefabriek in Amsterdam en liggen de
producten van Chocolatemakers in de schappen bij onder
andere Ekoplaza, Marqt, Waar en Holland & Barrett. We
begonnen met het produceren van biologische chocolade.
Het doel? Een goede, leefbare prijs betalen aan de boer.

We hebben het proces opnieuw ingericht, maar dan naar de
moderne maatstaven qua product én duurzaamheid. Alles
wat we daarvoor hebben geleerd, met name over het belang
van boeren, milieu en natuur, namen we hierin mee. En
zo werd in 2011 Chocolatemakers geboren. We begonnen
met het zelf importeren van cacao. Vervolgens zijn we gaan
kijken naar het productieproces en transport.
De verpakkingen hebben we van volledig composteerbaar
materiaal gemaakt en een deel van de bonen varen we
naar Nederland met een zeilschip. De leveringen die hier in
Amsterdam op fietsafstand zijn, doen we via fietskoerier.
Via netwerkorganisatie MVO Nederland kunnen bedrijven
elkaar blijven inspireren. De businesscase voor verduurzaming is misschien niet altijd helder, maar zó mooi om
te doen.
8
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“Het doel? Een goede,
leefbare prijs betalen
aan de boer”

Interview

THE COFFEE
QUEST
RONALD DE HOMMEL
OPRICHTER THE
COFFEE QUEST

T

he Coffee Quest werkt samen met MVO Nederland
en een groep koffiebedrijven aan een duurzame
koffiesector door het inzichtelijk maken van

de werkelijke kosten. The Coffee Quest richt zich op
kwaliteitskoffie en zorgt ervoor dat de koffieboer een
normaal loon uitbetaald krijgt voor de koffie die hij levert.

We betalen een vaste prijs op basis van kwaliteit en niet
op basis van de markt. Want als je de markt zou volgen,
zouden de boeren vaak minder dan de kostprijs betaald
krijgen. We willen dat de boeren een normaal leven kunnen
leiden, zodat hun kinderen naar school kunnen en ze niet
in armoede leven. Pas als de armoede weg is, kan de boer
zich druk maken over zaken als milieu, duurzaamheid en
kwaliteitsverbetering. Door het verhogen van de kwaliteit
van de koffie, wordt de opbrengst voor de boer hoger. Dat
kan al met een paar simpele stappen. De plukkers net iets
meer betalen bijvoorbeeld, zodat ze echt alleen de rijpe

“We betalen een vaste prijs
op basis van kwaliteit en
niet op basis van de markt”

bessen plukken en niet alles van de tak afritsen. Onze
plannen voor de toekomst? We draaien voldoende omzet
en het bedrijf is gezond. We hebben een eigen fabriek

9

opgezet waar de koffiebonen worden gesorteerd en verwerkt.

We hebben de hele keten nu onder controle en

Samen met een Nederlandse ingenieur hebben we ervoor

kunnen dus kwaliteit garanderen. Ons doel is om in

gezorgd dat de arbeidsomstandigheden hier goed zijn, in

ieder geval qua volume en qua omzet minimaal te

tegenstelling tot in de meeste fabrieken in Colombia.

vervijfvoudigen, zo niet te vertienvoudigen.
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2. DURF TE KIEZEN
VOOR DUURZAME
ONDERNEMERS
Ons klimaat verandert. Dat heeft verregaande gevolgen voor de biodiversiteit en de

innovatie-aanjager op regionaal niveau. De innovatie-aanjager heeft een proactieve rol en

stabiliteit van onze leefomgeving. Die boodschap horen we niet alleen van wetenschappers

benadert ondernemers die nog niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Op die manier

en in toenemende mate van overheden en bedrijven. Ook de toenmalige Commandant

worden álle ondernemers meegenomen, zowel de koplopers als het peloton. Ook zijn onder

der Strijdkrachten vreesde in 2016 al voor de invloed van het veranderende klimaat op

duurzame ondernemers veel idealisten die een goed idee hebben, maar nog geen goede

internationale conflicten en oorlogen.

2

businesscase. De innovatie-aanjager kan ondernemers helpen een sluitend businessplan
te maken en te zoeken naar mogelijkheden voor financiering. Eerdere voorbeelden

De tijd terugdraaien kunnen we niet, maar we kunnen het proces wel afremmen. Door anders

van instanties die succesvol duurzame innovatie wisten aan te jagen, zijn Syntens en

te werken, anders te reizen, klimaatneutraal te produceren, met aandacht voor circulariteit

Energiecentrum MKB. Zij vervullen door specialistische kennis op het gebied

en inclusiviteit.

van duurzaamheid een aanvullende rol op RVO en de Kamer van Koophandel.

Voor ondernemers betekent het ook dat we economische activiteiten moeten ontplooien,

2.

die in lijn staan met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s).

Er zijn heel veel regelingen, subsidies en business developers voor ondernemers, maar het

Zodat we de afspraken nakomen die we met elkaar hebben gemaakt, zoals in het

is uitermate complex om het woud aan regels door te komen. Kansen worden gemist en

Grondstoffenakkoord en het Klimaatakkoord. In Nederland bestaat een kopgroep van

dat is zonde. Een (regionaal) innovatieloket met een dubbele functie biedt de uitkomst:

innovatieve ondernemers die vooroplopen in de transitieopgave. Een groot deel van het

het voorziet ondernemers van kennis en netwerk, en inventariseert tegelijkertijd waar de

peloton wil wel meekomen, maar weet niet hoe of heeft simpelweg de mogelijkheden niet.

knelpunten zitten. Ook kan het lokale innovatieloket koplopers in de transitie koppelen aan

Daarom roept MVO Nederland de overheid op om ondernemers te ondersteunen in de

ondernemingen die (nog) niet zijn aangehaakt. Op deze manier versterken ondernemers

transitieopgave.

elkaar. Het loket functioneert op basis van een no-wrong-door-policy, waarbij een

START LOKALE INNOVATIE-LOKETTEN

ondernemer begeleid wordt naar de juiste instantie wanneer hij bij het eerste aanspreekpunt
niet geholpen kan worden.
OPROEP AAN HET KABINET
1.

STEL EEN INNOVATIE-AANJAGER AAN

3.

BELOON DUURZAME ONDERNEMERS

Deze innovatie-aanjager verbindt ondernemers en voorziet hen van persoonlijk advies bij

Fiscale maatregelen zijn een goed middel om de duurzame transitie te versnellen. Gedacht

innovatievraagstukken, op basis van een no-wrong-door-policy. Bij voorkeur opereert de

kan worden aan een laag btw-tarief van 6% bij reparatie of verkoop van een tweedehands
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2. DURF TE KIEZEN
VOOR DUURZAME
ONDERNEMERS
product. Bij aanbestedingen kan de overheid een voordeel geven indien een bedrijf honderd

5.

procent transparant is over haar winst en maatschappelijke impact. Ook kan de overheid

EN GA DAADWERKELIJK AAN DE SLAG MET DE UITKOMSTEN

er voor kiezen bepaalde subsidies of exportkredietverzekeringen alleen toe te kennen aan

Duurzame ondernemers werken steeds meer met een ander type businessmodel dan

partijen die actief bijdragen aan het behalen van de SDG’s. Middels dit soort regelingen

financiers tot nu toe kennen. Het gaat bijvoorbeeld niet om de verkoop van fysieke producten,

krijgen duurzame ondernemers een steun in de rug.

maar om leaseconstructies, product-as-a-service, of deelplatformen. Soms bezit de

ZET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIERINGSKANSEN VOOR GROEN MKB DOOR

ondernemer geen eigen producten en is cash-flow financiering nodig. Dit soort vernieuwende
Het is belangrijk dat álle ondernemers mee kunnen doen. De overheid heeft de taak hen te

businessmodellen vindt lastig aansluiting bij gebruikelijke mogelijkheden tot financiering.

stimuleren en motiveren mee te gaan in de transitie. Het vergroten van bewustwording en

Daarbij is duurzaam ondernemen een kwestie van de lange adem. Kortetermijnwinst is vaak

wijzen op de kansen en mogelijkheden is essentieel voor een succesvolle transitie, waarin

niet aan de orde, wat onvoorspelbaar is voor investeerders.

iedereen ervan overtuigd is dat duurzaam ondernemen de enige manier is om overeind te
blijven en in de toekomst winstgevend te blijven.

Het resultaat is dat Nederland kansen laat liggen en een rem zet op duurzame groei.
MVO Nederland roept het kabinet op oog te hebben voor deze vernieuwende

4.

businessmodellen. Daarnaast vraagt zij het onderzoek waarin de Rijksoverheid de finance

MAAK KEUZES IN DE KLIMAAT- EN ENERGIETRANSITIE

In het huidige tempo gaan we de doelen van Parijs niet halen. Het is alarmerend dat slechts
7,4% van de energie nu wordt opgewekt met hernieuwbare bronnen.

3

Het kabinet moet de

doelen in de Klimaatwet, het Klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis halen, waarbij het
essentieel is dat gekozen wordt voor langetermijnbeleid zodat ondernemers weten waar zij
aan toe zijn. Op deze manier wordt voorkomen dat ondernemers die vaart willen maken met
de overschakeling naar schone energie, tegen een aantal praktische bezwaren aanlopen,
zoals de beschikbaarheid van elektrische (vracht)auto’s en groene stroom. Of dat ze met een
lock-in zitten: als je fors geïnvesteerd hebt in een gasgestookte oven, ketel of kantoorruimte,
is het erg kostbaar om die om te bouwen tot een faciliteit die verwarmd wordt met duurzame
stroom. De Rijksoverheid zorgt voor regie en zet de koers uit.

11
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gap voor het duurzame mkb in Nederland onderzoekt, voort te zetten. En om vervolgens
daadwerkelijk aan de slag te gaan met de uitkomsten.

Interview

INPROBA
ESTHER STUIVENBERG
PRODUCTMANAGER
INPROBA

V

oor Inproba – producent, importeur en exporteur
van oosterse producten en smaakmakers – is de
spreiding van afnamelocaties voor rode pepers

essentieel. Daarom onderzocht het bedrijf met de IMVOvoucher 96 partijen in 30 verschillende landen. Er werd
gekeken naar waar de pepers kunnen groeien, welke
factoren hierbij een rol spelen en wat de voorwaarden zijn
voor een duurzame peperteelt. En dat helpt: van kleine
boeren tot grote exporteurs, het laat duidelijk zien hoe de
wereldmarkt in elkaar steekt en welke mogelijkheden er zijn
op het gebied van inkoop en productie. Uiteindelijk leidde
dit traject tot een Rainforest Alliance-certificering van onze
belangrijkste leveranciers
in Thailand en Turkije. Om vervolgacties en -onderzoeken
te kunnen doen, zijn handvatten van de overheid hard nodig,
net als duidelijke communicatie over beschikbaarheid van
subsidiemogelijkheden door RVO. We hebben te maken
met een sterk concurrerende markt. Onze investering
in duurzaamheid kunnen we niet doorberekenen aan de
klant, waardoor het in eerste instantie meer kosten met
zich meebrengt dan winst. Onze inspanningen komen voort
uit een intrinsieke motivatie. We zijn ervan overtuigd dat
duurzaamheid met de SDG’s als leidraad de juiste weg is.

12
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“We zijn ervan
overtuigd dat
duurzaamheid
de juiste weg is”

Interview

MODIFORM
MATTHIJS PLAS
SUSTAINABILITY
MANAGER MODIFORM

F

amiliebedrijf Modiform werkt mee aan de transitie
naar de nieuwe economie. We produceren kweek-,
transport- en verpakkingssystemen met een hoog

percentage gerecycled materiaal. Voor ons bedrijf stelden

we bewust een Closed Loop Commitment op. We willen
een signaal afgeven: dit is en blijft een onderdeel van
ons bedrijf. Onze grootste uitdaging is om te versnellen
in innovatie en duurzaamheid. Obstakels daarbij zijn de
verschillen in wetgeving. Sectoren en landen waar we
zaken mee doen maken verschillende keuzes in wat ze
aan ons als maakbedrijf vragen. Er is geen eenheid in de
wet- en regelgeving op landelijk en Europees niveau, en dat
stelt marktpartijen voor enorme consequenties, onnodig
ondernemersrisico en onzekerheid. Via MVO Nederland
hebben we gesprekken gevoerd met andere bedrijven in
dezelfde sector – dat helpt. Maar de overheid moet hier ook
beter zijn rol pakken. Niet alleen door de regie te nemen

“Er is geen eenheid in de weten regelgeving op landelijk en
Europees niveau, en dat stelt
marktpartijen voor enorme
consequenties”

in eenduidige wet- en regelgeving afgestemd op te behalen
doelen in de tijd, maar ook door een onafhankelijke manier
van toetsen van de CO2-footprint en zogenaamde life cycle
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analyses (LCA’s). Dat schept helderheid: waar kunnen

hun kunnen qua invloed, kapitaal en kennis. Om de

bedrijven het beste op inzetten? En het daagt uit: wie

omslag te maken naar de circulaire economie zijn

maakt nu echt het verschil? Individuele bedrijven en ook

regie, tools en ondersteuning vanuit de overheid en

de brancheorganisaties lopen aan tegen de grenzen van

de EU daarom hard nodig.
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3. EEN OVERHEID
MET LEF
Een sterk vestigingsklimaat, evenals langetermijn investeringszekerheid, is van groot

inzetten worden de dupe van ondernemers die regelgeving ontduiken. Een goed

belang voor de Nederlandse economie. Ondernemers verlangen van de overheid dat

voorbeeld hiervan is de Wet milieubeheer (Wm). MVO Nederland roept de overheid op

zij een voortrekkersrol pakt waarin duidelijke kaders zijn geschapen en helder wordt

naleving van deze wet strikt te handhaven.

gecommuniceerd over de toekomstvisie. Het innovatiebeleid van de overheid is versnipperd.
Investeringen verdwijnen in een veelheid aan kenniscentra en investeringsdoelen, die

2.

nauwelijks aansluiten op de nieuwe economie. Mkb-ondernemers verlangen van de overheid

De Monitor Brede Welvaart en de SDG Monitor van het CBS moeten steviger in de

dat zij meer regie durft te nemen. Dit houdt in dat duidelijke kaders worden geschapen

beleidscyclus worden verankerd. Niet alleen op Verantwoordingsdag, maar ook rond

en daar helder over wordt gecommuniceerd. En als er iets wordt opgelegd, daar ook op

Prinsjesdag en de begrotingsbehandelingen moet het kabinet verantwoording afdragen

handhaven. Zodat de duurzame ondernemer niet de dupe wordt van de ondernemer die

over de concrete ambities en voortgang met betrekking tot het behalen van de SDG’s.

de regels ontduikt.

Ook vragen we verschillende ministeries om hun bijdrage aan de SDG’s beter zichtbaar

VERANKER DE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN DE BELEIDSCYCLUS

te maken.
De vrije markt brengt welvaart en vooruitgang, maar er zitten grenzen aan vrije groei.
De plastic soep, huidige stikstofcrisis en het verlies van biodiversiteit leveren allen

3.

overweldigend bewijs dat een sterke overheid noodzakelijk is. MVO Nederland roept

Alleen in een transparante economie, waarin bedrijven verantwoording afleggen over hun

de overheid op om de verantwoordelijk te nemen die vereist is.

economische activiteiten, maatschappelijke impact en handelsketens, is groei van de brede

EIS TRANSPARANTIE VAN ONDERNEMERS OVER HUN BEDRIJFSVOERING

welvaart mogelijk. Ondernemingen met een sleutelpositie in de economie zijn sinds 2017
verplicht te rapporteren over niet-financiële informatie, dus bijvoorbeeld over hoe een
OPROEP AAN HET KABINET

bedrijf omgaat met het milieu, mensenrechten en diversiteit van het bestuur. Dit wordt

1.

doorgezet. We zien hierin ook een mooie rol weggelegd voor de Transparantiebenchmark,

HANDHAAF DE WET MILIEUBEHEER

MVO Nederland is van mening dat we grote stappen zetten in het langetermijn

het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van verslaglegging door Nederlandse bedrijven.

verdienvermogen en het verduurzamen van de economie als de handhaving van

De benchmark heeft inmiddels een solide status verworven. Het is goed dat de best

wet- en regelgeving flink wordt opgevoerd. Er zijn veel goede richtlijnen en regels die

presterende bedrijven op het schild gehesen worden, maar het wordt ook tijd dat de ongeveer

duurzaamheidswinst op kunnen leveren, maar zolang deze niet actief worden gehandhaafd,

300 bedrijven in de onderzoeksgroep die steevast nul punten scoren aangesproken worden

zijn ze niet meer dan een dode letter. Duurzame ondernemers die volop de transitie

op hun schimmige bedrijfsvoering. Waar een open discussie over de maatschappelijke
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3. EEN OVERHEID
MET LEF
impact van een bedrijf onmogelijk gemaakt wordt doordat het bedrijf weigert

MVO Nederland vraagt het kabinet ruimte te geven aan quango’s om innovatiever

transparant te zijn, moet de overheid ingrijpen. Anders wordt het eigen instrument,

te investeren, cross-sectorale samenwerking mogelijk te maken, en vernieuwend te

de Transparantiebenchmark, bot.

ondernemen. In samenwerking met duurzame mkb’ers kunnen quango’s middels deze
investeringen een groot verschil maken en kan echte vernieuwing worden gerealiseerd.

4.

GEEF MEER INVESTERINGSRUIMTE AAN ORGANISATIES DIE EEN OPENBARE DIENST

OF WETTELIJKE TAAK UITVOEREN

5.

INTRODUCEER EEN MATERIALENPASPOORT

Nederland kent vele organisaties die een openbare dienst of wettelijke taak uitvoeren en

Voor het bereiken van een circulaire economie is het van belang om te werken met een

(deels) met publieke middelen worden gefinancierd, maar niet (rechtstreeks) onder de

materialenpaspoort. Hiermee werken we aan een transparante, solide en toekomstbestendige

overheid vallen. Dit soort organisaties worden quango’s genoemd: quasi-autonome

economie. Er zijn verschillende aanbieders van materialenpaspoorten. De Rijksoverheid

non-gouvernementele organisaties. Voorbeelden zijn netbeheerders, drinkwaterbedrijven,

moet regie nemen en een methode kiezen, die breed wordt ingevoerd. Dit materialenpaspoort

havenbedrijven, luchthavens, zbo’s en waterschappen. Het CBS berekent dat zij ruim 2% van

stelt de overheid verplicht. Om dat een vliegende start te geven hanteren alle overheden bij

het bnp voor hun rekening nemen. In hun keten zitten vele mkb’ers, en samen verzorgen

eigen opdrachten vanzelfsprekend al een materialenpaspoort. Door hier met lef een rol in te

zij zelfs 12% van het bnp.

nemen, kunnen we aan de slag met een uniform systeem en toekomstbestendige groei. We
hebben namelijk geen tijd om af te wachten welk materialenpaspoort uiteindelijk vanuit de

De komende vijf jaar investeren deze organisaties gezamenlijk tientallen miljarden. Indien
dit bedrag duurzaam en circulair geïnvesteerd wordt, betekent dit een grote stap voorwaarts
in de duurzaamheidstransitie. Helaas zijn de quango’s aan strikte regels gebonden. Aangezien
zij belastinggeld gebruiken, mogen zij zeer beperkt innovatief investeren. Dit is een gemiste
kans. De overheid kan middels deze investeringen, die substantieel zijn en een brede
reikwijdte hebben, een groot verschil maken. Met een relatief klein extra budget en ruimte
in strikte wet- en regelgeving, kan worden toegewerkt naar het gelijktijdig behalen van
meerdere maatschappelijke doelen.
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markt als best naar voren komt.

Interview

FBBASIC
FRANS BECKERS
DIRECTEUR FBBASIC

W

e noemen FBBasic ook wel ‘The Urban
Mining Company’. We houden ons bezig met
het ontwikkelen van circulaire strategieën,

concepten en producten. Daarnaast zetten we systemen
op voor retourlogistiek, refurbishment en recycling.

En we ontwikkelen IT-applicaties om de circulaire economie
te ondersteunen. In de transitie van een lineaire naar een
circulaire economie hebben we een overheid nodig die
lef toont en de regie pakt. Als we de productie in Europa
willen behouden en terughalen, dan zullen we grondstoffen
moeten bezitten. We zijn het enige continent ter wereld
dat hier nog nauwelijks over beschikt. En dat in een
wereld waar een protectionistische wind waait. We zullen
de stap moeten zetten van fossil- naar urban mined.
En: het milieu minstens net zo goed achterlaten als je het
aantrof, het beter achterlaten waar het al beschadigd is
en inzetten op een CO2-neutrale situatie. Als je huidige en
toekomstige grondstofschaarste aanpakt via een circulaire
oplossing, is dat vanzelf ook een oplossing voor het
klimaatvraagstuk. Er zijn gelukkig al wel genoeg partijen
die gewoon gaan doen!
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“Als je huidige en toekomstige
grondstofschaarste aanpakt via
een circulaire oplossing, is dat
vanzelf ook een oplossing voor
het klimaatvraagstuk”

Interview

EOSTA
VOLKERT ENGELSMAN
DIRECTEUR EOSTA

D

uurzaamheid barst uit de groene bubbel en begint
in te dalen in de economische realiteit. Maar het
blijft dweilen met de kraan open zolang we ons

laten gijzelen door een winstdefinitie die kosten van people

en planet afwentelt op de samenleving. Wat er nu nodig is:
een overheid met lef en langetermijnvisie die samen met
bedrijven een eerlijker speelveld creëert. Bedrijven zoals
Eosta – distributeur van biologische groenten en fruit –
zijn al bezig met nieuwe benchmarks om externaliteiten te
meten, te managen, te vermarkten en ook te monetariseren.
Onze winstdefinitie, ons kostenbesef en ons belastingstelsel
hinken echter nog achter de werkelijkheid aan. Maar er
zijn in iedere sector inspirerende initiatieven en pilots
te vinden die bewijs leveren voor een mens- en milieuinclusieve bedrijfsvoering en economie. Uiteraard is de
transitie ernaartoe weerbarstig, maar een beetje anarchie
hoort nou eenmaal bij transitiemanagement en pionieren.
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“Onze winstdefinitie,
ons kostenbesef en
ons belastingstelsel
hinken nog achter
de werkelijkheid aan”

OVER MVO
NEDERLAND
MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. De nieuwe
economie is een toekomstbestendige: klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke
ketens. Alleen in de nieuwe economie kunnen ondernemers blijven ondernemen. Daarom
is het bereiken ervan het doel. Dat lukt nog sneller als de beweging zo groot mogelijk is.
Op dit moment is dat ongeveer 2.000 partners, maar groei is nodig. MVO Nederland maakt
innovaties mogelijk via onverwachte samenwerkingen tussen ondernemers en creëert de
juiste condities via belangenbehartiging bij overheden en financiers. Ons doel is bereikt
bij het kantelpunt in 2025: minimaal twintig procent van het Nederlandse bnp gaat om in
de nieuwe economie. Word partner en neem je aandeel in de nieuwe economie.
Meer informatie: www.mvonederland.nl.
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 OETNOTEN
V
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PAGINA 6

PERSCONTACT

1

Team Marketing & Communicatie

DNB. De prijs van transitie. 2018.

communicatie@mvonederland.nl of 030 - 230 56 00
PAGINA 10

2

NOS: ‘Generaal Middendorp: klimaatverandering bedreigt wereldvrede’.

CONTACT

Michel Schuurman
PAGINA 11

Directeur Economie & Politiek

3	Op 29 mei 2019 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek een

m.schuurman@mvonederland.nl of 030 - 230 56 00

onderzoek waaruit bleek dat slechts 7,4% van het totale energieverbruik
afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. CBS Aandeel-hernieuwbare-energie.

VORMGEVING

Total Design, Amsterdam

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met
bedrijven in het Koplopernetwerk van MVO Nederland.
© MVO Nederland
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NEEM JE AANDEEL IN DE NIEUWE ECONOMIE

