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Het volgende kabinet 

Trêveszaal 

Binnenhof 19 

2513 AA Den Haag 

 

OFFERTE VOOR EEN NIEUWE ECONOMIE 
 

INLEIDING 

Voor u ligt ons voorstel voor het realiseren van een nieuwe economie. In het huidige 

tempo gaan we de 2030 doelen voor klimaat, grondstoffen en duurzame ontwikkeling 

niet halen. Dit is desastreus voor de samenleving en onze economie. Steeds meer 

ondernemers komen in beweging: zij zijn de koplopers in de transitie naar een nieuwe 

economie. Maar zij kunnen dit niet alleen. Om deze transitie succesvol te laten verlopen 

zal het volgende kabinet duurzame ondernemers beter moeten ondersteunen. De 

Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 bieden de ultieme kans om de samenleving 

en economie vorm te geven zoals we willen en onder meer het belastingstelsel te 

moderniseren. Wanneer het volgende kabinet de juiste randvoorwaarden schept, 

kunnen we de inzet van MVO Nederland en duurzame ondernemers opschalen om het 

kantelpunt naar de nieuwe economie te realiseren.  

 

AANPAK MVO NEDERLAND 

MVO Nederland biedt met de Nieuwe Businessagenda de snelste route naar de nieuwe 

economie. Koplopende ondernemers in ons netwerk bieden producten en diensten met 

een lagere ecologische footprint en grotere maatschappelijke impact. Want groot-, 

midden- of kleinbedrijf, of zzp’er: ondernemers zijn innovatief in het vinden van nieuwe 

verdienmodellen, minimaliseren van grondstoffengebruik, opereren zonder schadelijke 

uitstoot, het upcyclen van producten en het benutten van talent. In Nederland en ook via 

onze internationale handelsketens. Wanneer we deze inzet opschalen kunnen we het 

kantelpunt naar de nieuwe economie realiseren. Hiervoor vinden de volgende 

activiteiten plaats:  

• Als netwerk van bedrijven werken we actief samen in coalities en 

innovatieprojecten; wij delen de opgedane kennis en ervaringen graag met 

andere (MKB) ondernemingen in Nederland om zo niemand uit te sluiten. Zo 

verenigen we onder meer infrastructuurbeheerders in de ‘Groene Netten’ 

coalitie om te werken aan een klimaatneutrale en circulaire toekomst. En 

binnen de Dutch Textile Circular Valley zetten we in op innovatie om de 

circulaire textielmarkt te versnellen. MVO Nederland helpt ondernemers ook 

om hun internationale handelsketens verder te verduurzamen en via het 

Versnellingshuis Nederland Circulair! om knelpunten voor duurzaam 

ondernemen weg te nemen. 

• Wij passen samen met ondernemers interne CO2-beprijzing toe via onze 

‘community of practice’. Hiermee worden zij toekomstbestendig. En wij 

experimenteren al met de toepassing van echte prijzen en zien hierdoor zowel 
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de uitdagingen die we op moeten lossen als de kansen die ontstaan. We 

hebben bijvoorbeeld bijna 30 bedrijven uit de koffieketen samengebracht in 

het ‘Futureproof Coffee Collective’ om een eerlijke prijs voor koffie te 

berekenen. Deze wordt nu in de markt gebruikt.  

 

VOORWAARDEN VOLGEND KABINET 

Zo tonen de duurzame ondernemers aan dat de nieuwe economie mogelijk is, loont en 

leidt tot een toekomstbestendige samenleving en economie. Maar zij kunnen dit niet 

alleen. Een overgroot deel van het Nederlands bedrijfsleven wil mee in de vlucht voren, 

maar heeft onvoldoende kennis of middelen om dit te realiseren. Recente onderzoeken 

tonen aan dat de kloof tussen koplopers en peloton momenteel steeds groter wordt. Met 

name het huidige fiscale stelsel is een van de belangrijkste barrières die de omslag naar 

de nieuwe economie in de weg staat. Het belast wat we als samenleving nodig hebben– 

werkgelegenheid en fatsoenlijk loon – zeer fors en waar we vanaf moeten – vervuiling en 

uitputting van de leefomgeving – nauwelijks. Ondernemers die willen verduurzamen 

krijgen zo te maken met een ongelijk speelveld en hoge kosten. Door vervuiling te 

belasten en arbeid goedkoper te maken, geven we deze ondernemers de ruimte om te 

doen waar zij zo goed in zijn: innoveren en het inzetten van Nederlandse kennis en kunde 

voor verduurzaming. Tegelijkertijd creëren we banen en economische groei. Essentiële 

stappen in de duurzame transitie die nodig zijn en leiden tot een innovatieve en 

toekomstbestendige economie. 
 

ONS AANBOD 

Duurzame ondernemers zijn koplopers in de transitie naar de nieuwe economie. Zij 

ontwikkelen en maken de producten en diensten waaruit die economie bestaat. Immers 

zonder duurzame ondernemers komt er geen nieuwe economie. En op die manier zorgen 

ze ervoor dat Nederland in Europa en op wereldschaal koploper is en daarmee niet alleen 

het goede voorbeeld geeft maar ook concurrerend is. Door innovatieve samenwerking 

brengen zij oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: 

• Duurzame ondernemers zijn nodig voor het behalen van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (SDGs) in 2030 

• Duurzame ondernemers realiseren de afspraken in het klimaat – en 

grondstoffen akkoord in opmaat naar een circulaire en CO2-neutrale 

economie in 2050. 

• Duurzame ondernemers creëren werkgelegenheid en stimuleren economische 

groei en innovatie. 

 

GEVRAAGDE INVESTERING 

Om de transitie succesvol te laten verlopen zal de overheid ondernemers moeten 

ondersteunen door een gelijk speelveld te creëren. Wanneer het volgende kabinet de 

juiste randvoorwaarden schept, kunnen we de inzet van MVO Nederland en duurzame 

ondernemers opschalen om het kantelpunt naar de nieuwe economie te realiseren. MVO 

Nederland roept het volgende kabinet op om duidelijke keuzes te maken voor de 

toekomst en daar vervolgens consistent beleid op te voeren. Leg in het Regeerakkoord 
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de ambitie vast om met een integrale, langetermijnvisie en strategie op 

belastingen te komen en vergeet daarbij fiscale vergroening niet. En benut de ruimte 

die er nu al is in het huidige fiscale stelsel om ook op de korte termijn stevige voortgang 

te boeken.  Kennis van duurzaam ondernemen en duurzame businessmodellen in 

specifieke markten is nodig. Wij hebben hier concrete voorstellen voor klaarliggen, 

kunnen opties uitwerken en varianten verkennen en dragen graag bij aan een bredere 

verspreiding ervan. 

 

ONDERWERP OPBRENGSTEN 

Een overheid met lef 

 

Ondernemers willen werk maken van de transitieopgaven, maar 

hebben een overheid met lef nodig. Een overheid die richting geeft, 

regie voert, zorgt voor langetermijnzekerheid, die voldoende 

expertise heeft, durft te experimenteren en die handhaaft. 

 

Eerlijke prijzen In de transitie naar een nieuwe, duurzame economie zetten 

ondernemers de route in om de daadwerkelijke kosten uit te 

drukken in geld. Wie produceert en consumeert, zal moeten betalen 

voor de externe negatieve effecten. Daarom roepen wij het kabinet 

op om het gebruik van echte prijzen te stimuleren. 

 

Kies voor duurzame 

ondernemers 

In Nederland bestaat een kopgroep van innovatieve ondernemers 

die vooroplopen in de transitieopgave. Een groot deel van de 

bedrijven wil wel meekomen, maar weet niet hoe of heeft simpelweg 

de mogelijkheden niet. Daarom roept MVO Nederland de overheid 

op om ondernemers – en met name het MKB - beter te 

ondersteunen in de transitieopgave. 

 

Totaal Nieuwe Economie 

 

Om dat te bereiken draagt MVO Nederland 14 concrete voorstellen aan voor politieke 

partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 – ingedeeld op 

deze drie thema’s. Deze voorstellen helpen ondernemers klimaatneutraal, circulair en 

inclusief te ondernemen, met eerlijke ketens.  

 

OVER MVO NEDERLAND 

MVO Nederland gelooft in de kracht van Nederlandse ondernemers om bij te dragen aan 

een duurzame economie, hier en in het buitenland. Private en publieke organisaties 

spelen een sleutelrol op weg naar een economie die klimaatneutraal is, waar afval niet 

meer bestaat en waarin ieder talent telt. Onze missie is om de wereld groener en socialer 

te maken met bedrijven en overheden. We doen dit door organisaties met ambitie aan 

ons te binden en samen met hen duurzame ambities te realiseren. We betrekken 

organisaties uit het maatschappelijk middenveld om deze ambities aan te laten sluiten 

bij de uitdagingen van deze tijd. Daarbij dagen we ondernemers uit om steeds verdere 

stappen te nemen. Momenteel zijn er zo’n 2.000 organisaties bij ons aangesloten, samen 
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verantwoordelijk voor zo’n 1,1 miljoen banen. Dit is een mix van grote en MKB-bedrijven, 

onderwijs- en zorginstellingen en brancheorganisaties. Deze organisaties 

vertegenwoordigen samen een netwerk van ruim 300.000 bedrijven en initiatieven in 

Nederland. Wat hen verbindt is een gezamenlijke ambitie: een groener en socialer 

Nederland. 

 

MVO Nederland werkt samen met diverse ministeries aan het bereiken van een nieuwe 

economie. En met haar kennis van specifieke product- en materiaalketens zoals die in 

plastic, textiel, gebouwde omgeving en agrofood levert MVO Nederland als 

transitiemanager maatwerk als het gaat om beleidsuitwerking en beleidsimplementatie. 

 

OPLEVERING 

Eerste voldoening in 2021 om ambities te realiseren, te verzilveren in het 

Regeerakkoord 2021-2025. Eindafrekening in 2025 wanneer het kantelpunt naar de 

nieuwe economie is bereikt. 

 

Uiteraard gaan we graag in gesprek over de inhoud en de voorwaarden in dit voorstel. 

Wij zien uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maria van der Heijden 

Directeur-bestuurder MVO Nederland 


