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WOORD VOORAF

Deadline? 2030
PIETER TIMMERMANS 
GEDELEGEERD BESTUURDER VBO 

Liefst 90% van de burgers vindt het belangrijk dat ondernemingen 

zich engageren voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

(Sustainable Development Goals of SDG’s) opgesteld door de 

Verenigde Naties (PwC-studie 2015 1 ). 

En daar zijn ze ook hard mee 

bezig. Denk maar aan alle 

inspanningen die onze Belgische 

bedrijven leveren inzake circulaire 

economie (lees ons REFLECT-

magazine ‘Circulaire Economie. 

Hefboom voor uw bedrijf’ 2 ).

De druk van de publieke opinie is 

groot. Maar ook de noodzaak, willen 

de bedrijven een relevante en 

groeigerichte rol blijven spelen in de 

maatschappij en de wereld van de (nabije) toekomst. Twee 

jaar terug (september 2015) nam de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties de 17 doelstellingen aan. Hoewel niet bindend, gaat 

er een morele kracht uit van een agenda (de zgn. Agenda 2030) die 

door 193 landen is ondertekend. Het is een huzarenstuk. Met veel 

ambitie bovendien, want de SDG’s bieden een wereldwijd kader om 

een antwoord te vinden op globale uitdagingen, om de mensheid te 

bevrijden van armoede en om de planeet weer op een duurzaam spoor 

te krijgen.

Maar we blijven realistisch. Het ‘economisch groeidenken’ zal nooit vanaf 

dag één perfect matchen met de finaliteit van de SDG’s en omgekeerd. 

Maar ze zetten alvast een proces in gang. De SDG’s zijn een formidabel 

instrument voor ondernemingen om nieuwe marktopportuniteiten te 

ontplooien. Hoe, vraagt u zich af? Waarom zijn die beslissingen, genomen 

in de verre en duistere wandelgangen van de Verenigde Naties, ook voor 

uw bedrijf relevant? En in hoeverre kan ook uw organisatie haar voordeel 

doen met de opportuniteiten van de Agenda 2030? In deze editie van 

ons REFLECT-magazine geven we u meer inzicht in die VN-doelstellingen, 

zodat uw bedrijf ze ook zelf beter kan integreren en toepassen. Kwestie 

van u te motiveren om de theorie om te zetten in de praktijk.

VERGISSING OF SCHULDIG VERZUIM?
De wereld staat op een keerpunt. Hoe kunnen we een duurzame 

economie realiseren in een wereld waar de ongelijkheden 

almaar toenemen, waar de klimaatverandering duizenden 

mensen treft en op de vlucht doet slaan, waar landen steeds 

meer op zichzelf terugplooien, en waar de biodiversiteit, de 

basis van onze economie, blijft aftakelen? Versta me niet 

verkeerd, ik wil u niet meesleuren in een pessimistische 

visie op een wereld die kantelt, maar een realistisch beeld 

schetsen van de ‘as is’ van onze planeet vandaag. 

Wie dat niet wil inzien, begaat dan wel een grote vergissing. 

Niets doen is schuldig verzuim. De uitdagingen zijn enorm, 

maar de opportuniteiten moeten niet onderdoen. Zelf ben 

ik optimistisch wanneer ik zie hoe hard tal van ondernemingen aan 

de kar trekken om duurzame businessmodellen uit de grond te stampen.

Intussen groeiden de SDG’s uit tot een code die gedeeld wordt 

door alle stakeholders en de vele ondernemingen die er al mee 

aan de slag gingen. Een studie van PwC toont aan dat: 

• 71% van de ondernemingen uitstippelt hoe ze zich gaan engageren 

t.a.v. de SDG’s;

•  13% de tools in kaart bracht waarmee ze hun impact t.a.v. de SDG’s 

kunnen analyseren;

•  41% van plan is de SDG’s in de komende vijf jaar te integreren in hun 

businessstrategie en -aanpak.

Ik ben ervan overtuigd dat deze REFLECT, doorspekt met praktijk-

voorbeelden en getuigenissen van bedrijfsleiders, een inspiratiebron 

is om zelf aan de slag te gaan met de SDG’s of het proces naar een 

hoger niveau te tillen. De bedrijfswereld heeft immers als geen ander 

de dynamiek om zich aan te passen en te innoveren, en zo een krachtig 

en gemeenschappelijk antwoord te formuleren op de grote uitda-

gingen waarmee we vroeg of laat allemaal in aanraking komen. 

Deadline: 2030. 

Time to act!

De SDG’s zijn 
een formidabel
instrument voor 
ondernemingen 
om nieuwe 
marktopportuniteiten 
te ontplooien

1 ‘Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals’, www.pwc.com
2 VBO REFLECT-magazine ‘Circulaire Economie. Hefboom voor uw bedrijf’, www.vbo.be/publicaties
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… DUURZAME ONTWIKKELING
De term ‘duurzame ontwikkeling’ dook op in 1987 in verband met 

het Brundtland-rapport (gepubliceerd door de Wereldcommissie 

voor Milieu en Ontwikkeling van de VN). Het is de visie waarnaar 

de samenleving zou moeten streven om een evenwicht te bereiken 

tussen de economische, sociale en ecologische pijlers. Duurzame 

ontwikkeling is een constant proces om te beantwoorden aan 

de bestaande noden zonder de volgende generaties hun kans 

te ontnemen om in hun eigen behoeften te voorzien. 

…  AGENDA 2030 / DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN
De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling is een actieplan 

gebaseerd op de 5 P’s (People, Planet, Peace, Prosperity en 

Partnership). Alle lidstaten van de Verenigde Naties kwamen 

in september 2015 overeen om de Agenda te implementeren. 

Het programma wil tegen 2030 “de wereld transformeren” 

door honger, armoede en ziekte te bestrijden. Het bouwt voort 

op de Millenniumdoelstellingen voor het zuiden en stelt 17 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor (zie kaderstuk), die 

verder onderverdeeld zijn in 169 concrete subdoelstellingen.

… MAATSCHAPPELIJKE (SOCIALE) VERANTWOOR-
DELIJKHEID VAN DE ONDERNEMING (MVO)
De eis naar maatschappelijke (sociale) verantwoordelijkheid 

(MVO) van in het bedrijfsleven kwam er initieel op vraag van 

de burgers (via ecologische, humanitaire of solidariteitsvereni-

gingen). Zij vroegen de ondernemingen meer rekening te 

houden met de ecologische en sociale impact van hun activitei-

ten. Het concept ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ 

verscheen rond 1960 in de literatuur maar heeft tot op vandaag 

geen algemeen aanvaarde definitie. Om maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen moet de onderneming rapporte-

ren over haar activiteiten (rapportering, audits …) en daar ook 

de gevolgen van aanvaarden (schadeloosstelling, preventie). 

Volgens de Europese Commissie (2011), is MVO “de verant-

woordelijkheid van bedrijven voor het effect dat zij op de 

samenleving hebben.” Het is in elk geval een vrijwillig proces 

dat bedrijven volop aan het ontwikkelen zijn. 

… STAKEHOLDERS
De stakeholders van een onderneming zijn alle personen 

die deel uitmaken van haar economisch leven (werknemers, 

klanten, leveranciers, aandeelhouders), alle partijen die de 

onderneming in het oog houden (vakbonden, ngo’s), en tot 

slot alle mensen die de onderneming rechtstreeks of 

onrechtstreeks beïnvloedt (burgers, lokale autoriteiten). 

… MVO-MATERIALITEITSMATRIX
De materialiteitsmatrix is een concept uit de financiële wereld. 

Het is een tool die een hiërarchie aanbrengt in de MVO-uitda-

gingen en waarmee bedrijven kunnen communiceren over hun 

belangrijkste economische, sociale en ecologische uitdagingen. 

Elke uitdaging wordt vanuit 2 oogpunten bekeken: vanuit het 

interne standpunt van de onderneming (het business-oogpunt) 

en vanuit het externe standpunt (de stakeholders). Op het 

einde worden enkel de uitdagingen weerhouden die zowel voor 

de onderneming als voor de stakeholders prioritair zijn. 

… REPORTING
Het gaat hier over eerlijk en transparant rapporteren en communiceren 

over de uitdagingen en impact op de buitenwereld. Reporting is 

een essentiële stap die op verschillende manieren kan gebeuren. 

Er bestaan verschillende referentiekaders voor (GRI, ISO ...). 

… SHARED VALUE (GEDEELDE WAARDE) 
‘Shared value’ is de win-winstrategie bij uitstek om gedeelde 

waarde te creëren voor ondernemingen en tegelijk voor de 

samenleving, met als doel een positieve bijdrage te leveren 

en de negatieve impact te verminderen. Gedeelde waarde 

stimuleert het concurrentievermogen van de ondernemingen 

en verbetert tegelijkertijd de economische en sociale 

omstandigheden in hun omgeving. 

… MAATSCHAP
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… ECOLOGISCHE VOETAFDRUK 
De ecologische voetafdruk is een schatting van de biologisch 

productieve oppervlakte van land en water die nodig is om voor 

alle goederen en diensten die worden geproduceerd en 

verbruikt. De ecologische voetafdruk wordt vaak uitgedrukt in 

hectares (ha) per persoon per jaar, en wordt vandaag geschat 

op gemiddeld 2,5 ha per inwoner, wat meer is dan de planeet 

aankan voor een bevolking van 7,5 miljard. Er zijn grote 

verschillen tussen de regio’s. Zo bedraagt de ecologische 

voetafdruk van Noord-Amerika 9,6 ha, die van Frankrijk 5,3 ha 

en die van Afrika 1,3 ha.

1. Beëindig armoede overal en in al haar 

vormen. 

2. Beëindig honger, bereik voedselzeker-

heid en verbeterde voeding en bevorder 

duurzame landbouw.

3. Verzeker een goede gezondheid en 

promoot welvaart voor alle leeftijden. 

4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol 

onderwijs en bevorder levenslang leren 

voor iedereen.

5. Bereik gendergelijkheid en empower-

ment voor alle vrouwen en meisjes. 

6. Verzeker toegang tot en duurzaam 

beheer van water en sanitatie voor 

iedereen.

7. Verzeker toegang tot betaalbare, 

betrouwbare, duurzame en moderne 

energie voor iedereen.

8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en 

duurzame economische groei, volledige 

en productieve tewerkstelling een 

waardig werk voor iedereen. 

9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, 

bevorder inclusieve en duurzame 

industrialisering en stimuleer innovatie.

10. Dring ongelijkheid in en tussen 

landen terug.

11. Maak steden en menselijke nederzettin-

gen inclusief, veilig, veerkrachtig en 

duurzaam.

12. Verzeker duurzame consumptie- en 

productiepatronen.

13. Neem dringend actie om de klimaatver-

andering en haar impact te bestrijden.

14. Behoud en maak duurzaam gebruik van 

de oceanen, de zeeën en de maritieme 

hulpbronnen. 

15. Bescherm, herstel en bevorder het 

duurzaam gebruik van ecosystemen, 

beheer bossen duurzaam, bestrijd 

woestijnvorming en landdegradatie en 

draai het terug en roep het verlies aan 

biodiversiteit een halt toe.

16. Bevorder vreedzame en inclusieve 

samenlevingen met het oog op 

duurzame ontwikkeling, verzeker 

toegang tot justitie voor iedereen en 

creëer op alle niveaus doeltreffende, 

verantwoordelijke en open instellingen.

17. Versterk de implementatiemiddelen en 

revitaliseer het wereldwijd partnerschap 

voor duurzame ontwikkeling.

… 17 hoofddoelstellingen
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FUNDAMENTELE UITDAGINGEN

In welke wereld functioneren de 
ondernemingen? Hoe zien ze hun toekomst? 
Er ontwikkelen zich geweldig positieve 
evoluties, maar ook enkele zorgwekkende 
tendensen. De mensheid staat voor grote 
economische, ecologische en sociale 
uitdagingen die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. De huidige politieke en 
humanitaire crisissen, de economische 
instabiliteit, de vervuiling van de planeet 
maken duidelijk dat we op een keerpunt 
staan. Ondanks de onzekerheid die al die 
evoluties met zich meebrengen, behouden 
de Belgische ondernemingen hun optimisme 
en vertrouwen in de toekomst.

De jongste 30 jaar boekten de 

meeste regio’s wereldwijd 

immense vooruitgang wat betreft 

levenskwaliteit, toegang tot grondstoffen 

en onderwijs. De economische groei 

tilde miljoenen mensen uit de armoede. 

Tegelijk staan we vandaag voor 

evenveel fundamentele uitdagingen.

Het Wereld Economisch Forum in Davos 

(februari 2017) maakte naar jaarlijkse 

gewoonte zijn Global Risk Report 1 bekend. 

Dat rapport analyseert de grootste risico’s 

op milieu-, sociaal en economisch vlak. Onze 

analyse hieronder steunt op de belangrijkste 

conclusies van dat rapport. Daarin worden 

de geopolitieke spanningen – met groeiende ongelijkheid en sociale polarisatie 

tot gevolg –, de groeiende milieurisico’s en de breuk als gevolg van de vierde 

industriële revolutie aangestipt als de drie grootste risico’s die een grote impact 

hebben op de mondiale evoluties. De bijbehorende illustratie legt de verbanden 

Risico’s in 
de wereld
anno 2017

1 Het Wereld Economisch Forum van Davos brengt bedrijfsleiders, politici van over de hele wereld, intellectuelen en journalisten samen om de meest 
dringende wereldproblemen te bespreken. Sinds 2006 publiceert het WEF onder andere een ‘Global Risk Report’. Voor de editie van 2017 van dit 
jaarlijkse rapport analyseerden zo’n 750 experts 30 wereldwijde risico’s en 13 onderliggende trends die de risico’s zouden kunnen vergroten of de 
verbanden tussen de risico’s zouden kunnen wijzigen. “Een wereldwijd risico is een gebeurtenis of een onzekere voorwaarde die, als ze zich voordoet, in 
de komende 10 jaar een zeer negatieve impact kan hebben op verschillende landen of sectoren.” www.weforum.org (reports)
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bloot tussen die drie grote 

bedreigingen en de onderlig-

gende risico’s die ze op hun 

beurt met zich meebrengen.

GEOPOLITIEKE 
SPANNINGEN – 
DEMOCRATIEËN 
BEVEN
De geopolitieke spanningen

staan bovenaan op de lijst met 

bezorgdheden. De verkiezing

van Donald Trump als president 

van Amerika, de onzekerheid 

i.v.m. de brexit en de opmars 

van het nationalisme in Europa 

dragen daartoe bij. Het soms 

flagrante gebrek aan bestuur-

lijke daadkracht voedt alleen 

maar het dalende vertrouwen 

van de burgers in de instel-

lingen die hen besturen. 

Resultaat? 

Het verlies van vertrouwen 

in de ‘instellingen’ doet zelfs 

de meest stabiele democra-

tieën op hun grondvesten daveren. En een

onstabiele, rechtsonzekere staat is niet 

bevorderlijk voor het economische klimaat. 

Als gevolg van die spanningen nemen de 

inkomensongelijkheid en polarisatie

in de wereld toe. Ze komen zelfs op 

de eerste en derde plaats van de 

onderliggende trends die de komende 

tien jaar de mondiale evoluties zullen 

bepalen. Politieke en sociale thema’s 

WERELDWIJDE RISICO’S EN HUN ONDERLIGGENDE RELATIES (2017)
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Het verlies aan 
vertrouwen in de 
‘instellingen’ doet 
zelfs de meest stabiele 
democratieën daveren

zullen duidelijk op de voorgrond staan.

De voorbije 30 jaar was de kloof tussen 

arm en rijk in de meeste OESO-landen nog 

nooit zo uitgesproken. Anders gezegd, de 

inkomensongelijkheid is groter dan ooit 

(n.v.d.r.: Niet in België. Volgens Eurostat 
(2016) was de verhouding tussen de 
inkomens van de rijkste 20% Belgen en die 
van armste 20% nooit eerder zo laag als 
vandaag en blijft ze al vier jaar lang zo goed 

als constant. Het is ook een van de laagste 
van Europa).

Bij gewapende conflicten vallen nog ieder 

jaar honderdduizenden doden. In 2017 

tellen we wereldwijd 15 conflicten waarbij 

jaarlijks meer dan 1.000 mensen het leven 

laten. En toch blijft vrede een onmisbare 

hoeksteen om te kunnen werken aan

duurzame ontwikkeling (zie 'Wat betekent...' 

op p. 4).

VBO REFLECT  | VOOR DUURZAME WINS(T)

7



2 Meest recent gekende telling van de VN.
3 Bijvoorbeeld de studie gepubliceerd in juni 2015 door experts van de Amerikaanse universiteiten Stanford, Princeton en Berkeley. 

Meer informatie op http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253
4 De resultaten van de Global CEO Survey vindt u terug op www.pwc.be

BELGISCHE ONDERNEMINGEN 
BEHOUDEN VERTROUWEN

De evoluties die de Belgische ondernemers als risico 
beschouwen, lopen nagenoeg parallel met die van 
het WEF: de geopolitieke situatie, de onzekerheid 
omtrent de wereldwijde economische groei, de 
‘overreglementering’ en tot slot de snelheid waarmee 
de technologie verandert. Desondanks is de Belgische 
ondernemer verbazend optimistisch. Van de bevraagde 
Belgische werkgevers 4 zegt 97% er alle vertrouwen in 
te hebben dat hun onderneming in 2017 zal groeien. 
Daarmee zijn ze optimistischer dan de buurlanden.

Migratiestromen als gevolg van globalisering, de demografische 

evolutie, conflicten, de inkomensongelijkheid of de klimaat-

verandering vertegenwoordigden in 2013 2 3% van de 

wereldbevolking. De kans is groot dat die stromen nog zullen 

toenemen. De richtingen van die stromingen zijn wel geëvolueerd, 

en de zuid-zuid-bewegingen namen toe.

DE PLANEET STIKT
Het tweede grote waargenomen risico is zonder verrassing de 

klimaatopwarming. De bedreiging van alle milieurisico’s samen 

bestempelt de studie als ‘zeer hoog’ en ‘zeer waarschijnlijk’. 

Met op de eerste plaats de ‘extreme klimaatverschijnselen’. 

De afgelopen drie decennia vielen er meer dan 2,5 miljoen doden 

bij natuurrampen die voor zo’n 4.000 miljard dollar (3.500 miljard 

euro) schade hebben aangericht. In bijna 75% van de gevallen zijn 

die verliezen het gevolg van extreme weerfenomenen. Omdat de 

temperatuur wereldwijd stijgt als gevolg van de klimaatverande-

ring, komen stormen, overstromingen en droogte vaker voor 

en zijn ze intenser.

Ook de rijkdom van de natuur, of de biodiversiteit, staat onder 

druk. Recente studies laten verstaan dat de zesde massa-extinctie 

van soorten 3 is begonnen. De populatie gewervelde dieren 

is de laatste jaren gehalveerd. Sommige wetenschappers zijn 

bovendien van oordeel dat het verlies aan biodiversiteit de grootste 

ecologische bedreiging vormt voor onze planeet, erger nog dan 

de gevolgen van klimaatverandering. De degradatie van onze 

ecosystemen is daar de belangrijkste oorzaak van. Biodiversiteit is 

immers meer dan vlinders, bijen en een veld in bloei! Ze ondersteunt 

onze economie, want ze biedt ons bestaansmiddelen en garandeert 

ons welzijn: voeding, vezels, bouwmaterialen, geneesmiddelen, 

maar ook bestuiving, regulering van de toevoer van schoon water, 

koolstofopname, en ga zo maar door. Biodiversiteit is noodzakelijk 

voor iedereen, ook voor de bedrijven.

VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE
Tot slot stipt het WEF-rapport als derde grote uitdaging aan dat 

“de samenleving niet in hetzelfde tempo evolueert als de techno-
logische evolutie”. Er is nood aan opleiding, bescherming van de 

privacy, opwaardering van beroepen en vaardigheden enz. Kortom, 

om als mens en onderneming op een zinvolle manier de revolutie 

van de zelflerende digitale intelligentie te integreren in alles wat 

we doen, zullen we ook de menselijke vaardigheden in lijn moeten 

brengen.

Het spreekt vanzelf dat de opportuniteiten en bedreigingen van 

de digitalisering en robotisering verschillen voor elk individu, elke 

onderneming en elke sector. Het betekent echter wel een extra 

risico op een kloof binnen de samenleving (digitale kloof). Het is 

dan ook cruciaal dat we de toekomst met een open blik tegemoet 

kijken, en het juiste kader en klimaat scheppen.

ONZEKERHEID GROOTSTE VIJAND
De onzekerheid die al die evoluties met zich meebrengen, maakt 

de taak van de ondernemers er niet makkelijker op. Onzekerheid 

is de vijand, want ze remt de investeringen en innovatie af. 

De ondernemingen moeten opboksen tegen een onstabiele wereld 

die sneller dan ooit evolueert. Ze kunnen moeilijk goed presteren in 

een wereld die ‘niet werkt’. Maar de verandering is onvermijdelijk. 

Aan de ondernemingen de taak en verantwoordelijkheid om zich 

binnen die moeilijke, wereldwijde transformatie aan te passen, te 

blijven innoveren en meerwaarde te bieden op economisch, sociaal 

en milieuvlak. Kennis, begrip en bovenal de aanvaarding van de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen bieden hen die kans. 

Hoe? Dat leest u in de andere artikels in deze REFLECT.  

Zonder biodiversiteit 
geen bloeiende 
economie 
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17 SDG’S IN EEN OOGOPSLAG

Maatschappelijk 
belang wordt 
bedrijfsbelang
De Verenigde Naties verankerden de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen in de wereld in 
17 duurzaamheidsdoelstellingen, de zogenaamde 
Sustainable Development Goals (SDG’s). Ze vormen 
de hoeksteen om tegen 2030 armoede uit te roeien, 
ongelijkheid aan te pakken en het milieu en de 
wereldvrede te beschermen. En zo de toekomst 
van uw eigen bedrijf te verzekeren.

Het is onmogelijk om een sterk en bloeiend bedrijf uit te 

bouwen in een wereld met toenemende ongelijkheid, 

armoede, klimaatverandering en onrust… De 17 SDG's - 

onderverdeeld in 169 concrete subdoelstellingen - vormen een 

belangrijke leidraad voor bedrijven om de positieve impact van hun 

activiteiten te maximaliseren. Alle stakeholders verwachten immers 

dat een bedrijf zijn eigenbelang en dat van de maatschappij verzoent 

in zijn corebusiness. Een bedrijf dat niet positief bijdraagt tot de 

samenleving, isoleert op termijn zichzelf en wordt hoe langer hoe 

meer in de steek gelaten door zowel de consument, de medewerker 

als de aandeelhouder.

PEOPLE, PLANET, PROSPERITY 
+ PEACE & PARTNERSHIP
Tot nu toe draaide duurzame ontwikkeling altijd rond drie P’s: People 

(mens), Planet (planeet) en Prosperity (voorspoed) (zie 'Wat betekent...' 

op p. 4). De SDG’s die de algemene vergadering van de Verenigde 

Naties in 2015 goedkeurde, vormen de hoeksteen van de Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling (zie 'Wat betekent...' op p. 4), 

maar voegen er nog twee P’s aan toe: Peace (vrede) en Partnership 

(partnerschap). Het begrip vrede vormt de grondslag voor de andere 

pijlers en werd daarom toegevoegd, net als partnerships, die ook als 

onmisbaar worden beschouwd om de SDG-doelstellingen te halen.

Het einddoel van die 17 doelstellingen? Komen tot een wereld 

die duurzaam is in zijn globaliteit. Anders gezegd, een wereld 

die ‘sociaal rechtvaardig, ecologisch veilig en economisch 

welvarend’ is. Het toepassingsgebied is dus heel ruim. Het 

gaat over gezondheid en opleiding, over fatsoenlijk werk, 

duurzame productie- en consumptiepatronen, maar evengoed 

over het behoud van de ecosystemen. Of nog, over het 

verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen.

Om de ambitie (en draagwijdte) van het programma beter te begrijpen, 

moet u weten dat de SDG’s twee mondiale ‘agenda’s’ bundelen, 

namelijk die van duurzame ontwikkeling en die van ontwikkelingssamen-

werking (de zgn. millenniumdoelstellingen voor het zuiden of Millennium 

Development Goals met 2015 als deadline). Voor het eerst worden 

duurzame ontwikkeling én de uitroeiing van armoede verenigd in een 

gemeenschappelijk systeem met ‘transversaliteit’ en ‘universaliteit’ als 

fundamentele pijlers. Dat betekent dat de doelstellingen een oproep tot 

actie zijn aan alle stakeholders op alle niveaus – staten, overheden, eco-

nomische en private actoren, burgermaatschappij en burgers – zowel in 

het noorden als in het zuiden, arm, rijk of met een gemiddeld inkomen.

Met die doelstellingen erkennen de leiders van de landen 

die de SDG’s onderschrijven, dat de uitroeiing van armoede 

gepaard moet gaan met strategieën die de economische groei 

versterken en beantwoorden aan een reeks maatschappelijke 

behoeften, zoals gezondheid, opvoeding, sociale bescherming 

en werkgelegenheid. En dat die strategieën tegelijk de 

klimaatopwarming moeten tegengaan en het milieu beschermen.
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De SDG’s beschrijven 
het enige leefbare 
model voor een groei 
op lange termijn

Hoewel de SDG’s juridisch niet afdwingbaar zijn, wordt van de 

regeringen verwacht dat ze er hun schouders onder zetten en 

nationale kaderrichtlijnen invoeren om die 17 doelstellingen (en hun 

concrete subdoelstellingen) te bereiken. De overheden staan in voor 

de opvolging en analyse van de geboekte vooruitgang. Hiervoor 

zullen ze kwaliteitsvolle en gemakkelijk toegankelijke gegevens 

moeten verzamelen. De opvolging en analyse op regionaal niveau 

zullen steunen op de nationale analyses en zo op hun beurt bijdragen 

tot de opvolging en analyse wereldwijd. 

TOEPASSING IN BELGIË
België is een van de eerste Europese landen die duurzame 

ontwikkeling hebben opgenomen in hun Grondwet. De federale 

overheden, maar ook de gewesten, werkten ieder op hun eigen 

niveau een actieplan voor duurzame ontwikkeling uit. De uitvoering 

van Agenda 2030 in België berust op een aantal strategieën 

voor duurzame ontwikkeling die op de verschillen de 

bevoegdheidsniveaus zijn aangenomen. Voor meer details, 

raadpleeg de onderstaande websites van de overheden – 

de directe links vindt u in de digitale tekst op www.vbo.be.

- Federaal (www.health.belgium.be): In 2050 – Een strategische 
federale langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling, met 

55 langetermijndoelstellingen tegen 2050, een lijst van indicatoren 

en de federale plannen voor duurzame ontwikkeling. 

- Vlaanderen (www.vlaanderen.be): Visie 2050 –
Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen, die de 

derde strategie voor duurzame ontwikkeling vormt. 

- Wallonië (www.wallonie.be): de tweede Stratégie 
wallonne pour le développement durable. 

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest (www.prdd.brussels): 

het Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling.

- Duitstalige Gemeenschap (www.ostbelgienlive.be): 

het Second Regional Development Concept. 

De Interministeriële Conferentie voor Duurzame 

Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de algemene 

coördinatie voor het implementeren van de SDG’s 

in België. Na raadpleging van de belanghebbende 

partijen heeft ze in 2017 de tekst goedgekeurd van 

een eerste Nationale Strategie voor Duurzame 
Ontwikkeling (NSDO, op www.sdgs.be). Daarin 

verbinden alle betrokken overheden zich ertoe om 

samen tweemaal per jaar verslag uit te brengen over 

de uitvoering van Agenda 2030. Binnen die context 

zullen ze ook een brede dialoog aangaan met de 

belangrijkste actoren: de burgermaatschappij, de 

privésector en de parlementen. Het Interfederaal 

Instituut voor de Statistiek monitort de vooruitgang die 

wordt geboekt met de SDG’s. 
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HOEVER STAAN WE?  
Een eerste verslag (vrijwillig Nationaal 

Rapport) over hoe ons land vordert met de 

SDG’s werd op 18 juli 2017 voorgesteld aan 

de Verenigde Naties. U vindt het rapport terug 

op https://sustainabledevelopment.un.org

(ga naar ‘States/Belgium’).

Na die eerste oefening houden de federale 

overheid en de gewesten de SDG’s 

momenteel tegen het licht. Ze leggen ze 

naast het beleid en de doelstellingen op 

federaal en regionaal niveau om de stand 

van zaken volledig in kaart te brengen 

en eventuele ‘gaps’ bloot te leggen. 

Volgens een recente studie 1 van de OESO 

(Organisatie voor Economische Samen-

werking en Ontwikkeling) haalt België op 

dit moment 11 van de 169 SDG-subdoel-

stellingen. De studie toont hoe ver de 

huidige situatie nog is verwijderd van de 

becijferde subdoelstellingen voor 2030. 

Aan de hand van een set van 126 indicatoren werd de 

situatie gemeten voor 93 van de 169 subdoelstellingen 

(zie figuur hieronder). 

De figuur illustreert de Belgische vorderingen voor elk 

van de subdoelstellingen. Hoe langer de balkjes, hoe 

dichter bij de doelstelling van 2030. Elk balkje staat 

voor een subdoelstelling. De subdoelstellingen zijn 

gegroepeerd per SDG en de doelstellingen zijn 

gegroepeerd in functie van de vijf hoofdthema’s 

(People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership) 

van Agenda 2030.

Als we de resultaten vergelijken met het gemiddelde 

van de OESO-landen, zien we dat België op het punt 

staat om SDG 6 (water) en 14 (oceanen) te behalen. We 

doen beter dan het OESO-gemiddelde wat betreft de 

gelijkheid van mannen en vrouwen (SDG 5), welvaart 

(SDG 8) en partnerschappen (SDG 17). Hoewel we voor 

de andere resultaten gemiddeld scoren, boekt ons 

land de zwakste resultaten inzake milieudoelstellingen. 
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INF
GRA

SUSTAINABLE CITIESSUSTAINABLE CITIES
& COMMUNITIES& COMMUNITIES Tegen 2030 zullen naarTegen 2030 zullen naar

verwachting 6 op 10 mensenverwachting 6 op 10 mensen

in stedelijke gebiedenin stedelijke gebieden

wonen.wonen.

Tussen 1995 en 2004 steeg het 

aantal woningen met 19,1%.

RESPONSIBLE

CONSUMPTION 

& PRODUCTION
9,6 miljard mensen in 2050 = 

hulpbronnen van 3 planeten nodig 

om de huidige levensstandaard te 

behouden.

Ons land recycleert meer dan 80% 

van de verpakkingen.
REDUCED
INEQUALITIES De inkomensongelijkheid steeg 

tussen 1990 en 2010 met 11% in 

de ontwikkelingslanden.

De Gini-coëfficiënt van het gelijkwaardig 

beschikbaar inkomen bedraagt 25/100 

(0 = perfecte gelijkheid van lonen, 

inkomsten en levensstandaard) (2014).

PARTNERSHIPSPARTNERSHIPS
FOR THE GOALSFOR THE GOALS In 2016 daalde de wereld-In 2016 daalde de wereld-

wijde stroom van directe wijde stroom van directe

buitenlandse investeringen buitenlandse investeringen

met 7% t.o.v. 2015.met 7% t.o.v. 2015.

In 2016 besteedt de Belgische overheid 

0,5% van het bruto binnenlands inkomen 

aan ontwikkelingssamenwerking (doel is 

0,7% in 2030). 

PEACE, JUSTICE
& STRONG
INSTITUTIONS 35,5% van de landen richtte 

een nationaal instituut voor 

de rechten van de mens op.

75,6% van de Belgen is erg ongerust over de 

toekomst van zijn kinderen (enquête 2016).
LIFELIFE
ON  LANDON  LAND

Elk jaar gaat 12 miljoen hectare verlorenElk jaar gaat 12 miljoen hectare verloren

aan droogte en woestijnvorming.aan droogte en woestijnvorming.

28,4% van de zoogdiersoorten in 

België is bedreigd.

LIFELIFE
BELOW WATERBELOW WATER De mariene en kusthulpbronnenDe mariene en kusthulpbronnen

en -industrieën worden geschaten -industrieën worden geschat

op 3000 miljard dollar, of zo’n 5%op 3000 miljard dollar, of zo’n 5%

van het wereldwijde bbpvan het wereldwijde bbp..

De zeevaart daalt sinds 2010, maar de 

volumes stijgen weer sinds 2013.

CLIMATE
ACTION De wereldwijde uitstoot van  

koolstofdioxide (CO2) steeg 

met bijna 50% sinds 1990.

De temperatuur stijgt constant 

met 0,4 °C per decennium.

SYNOPSIS VAN DE DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGENSYNOPSIS VAN DE DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN
De SDG’s kunnen worden opgedeeld in vijf hoofdthema’s. Zo vallen de SDG's 1 

t.e.m. 15 samen met de thema's 'mens' (People), 'planeet' (Planet) en 

'voorspoed' (Prosperity). SDG's 16 en 17 behoren respectievelijk bij 'vrede' 

(Peace) en 'partnerschap' (Partnership). Waarover gaat het precies? Een 

voorstelling in beelden, woorden en cijfers helpt om beter te begrijpen welke 

talrijke uitdagingen ze inhouden (zie ook ‘Wat betekent…’ op p. 4).
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FO
AFIEK

Bronnen: Statistics Belgium, Eurostat, Unstat, 

Climat.be, Enquête Solidaris 2016, NVR Belgium 2017

NO 
POVERTY

20,7% van de bevolking loopt 

een ‘armoederisico’, de 

meerderheid zijn vrouwen.

836 miljoen mensen 

leven in extreme 

armoede.

ZERO
HUNGER

14% van de volwassen 

bevolking is zwaarlijvig.

1 persoon op 

9 lijdt honger.

INDUSTRY, INNOVATIONINDUSTRY, INNOVATION
& INFRASTRUCTURE& INFRASTRUCTURE

Onderontwikkelde infrastructuurOnderontwikkelde infrastructuur 

beperkt de toegang tot gezond-beperkt de toegang tot gezond-

heidszorg en onderwijs.heidszorg en onderwijs.

De industrie vertegenwoordigt 

14,7% van het Belgisch bbp (2014).

GOOD HEALTH
& WELL-BEING 6 miljoen kinderen sterven elk 

jaar voor hun 5de verjaardag.

18% van de bevolking 

rookt dagelijks.

DECENT WORK &
ECONOMIC GROWTH

De ontwikkelingslanden kennen 

een gemiddelde jaarlijkse groei 

van 3,1% (2014).

Het industrieaandeel in onze export daalde 

van 80% (in 2000) naar 71,4% (in 2016).

GENDERGENDER
EQUALITYEQUALITY

Zo’n 2/3 van de ontwikkelingslandenZo’n 2/3 van de ontwikkelingslanden

bereikte de gendergelijkheid in hetbereikte de gendergelijkheid in het

lager onderwijs.lager onderwijs.

De raden van bestuur tellen 

minder dan 25% vrouwen.

CLEAN WATER
& SANITATION Watertekort teistert 

meer dan 40% van 

de wereldbevolking.

Ons land verdeelt 680 miljoen 

m³ drinkbaar water in het hele 

grondgebied (2015).

AFFORDABLE AND 
CLEAN ENERGY

3 miljard mensen hangen af van hout, 

houtskool of dierlijk afval om te koken 

en te verwarmen.

7,9%, dat is het aandeel hernieuwbare 

energie in het eindenergieverbruik (2015).

QUALITY
EDUCATION 103 miljoen jongeren 

missen de basisvaar-

digheden.

44% van de 30- tot 34-jarigen 

heeft een diploma hoger 

onderwijs (2014).
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SDG’S EN RENDABILITEIT

Ondernemingen die bijdragen aan de realisatie van de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen openen nieuwe 
groeimogelijkheden, versterken hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en presteren beter. Sterker: de 
bedrijfswereld is een belangrijke hefboom om de 
doelstellingen waar te maken. En dat kan op tal van 
manieren. Denk aan efficiëntiewinsten boeken, rationeel 
hulpbronnen gebruiken, minder vervuilen, wendbaar 
werkbaar werk faciliteren, gelijke kansen bevorderen, …

A ls onderneming kunt u de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) 

op meerdere manieren tot een 

voordeel ombuigen. Daarvoor moet u ze 

natuurlijk eerst goed kennen en de 

uitdagingen errond begrijpen (lees ook het 

artikel ‘Maatschappelijk belang wordt 

bedrijfsbelang’, p. 10). Dan zal duidelijk 

worden dat u de SDG’s kunt toepassen als 

algemeen kader om uw strategieën, 

doelstellingen en activiteiten vorm te geven, 

te sturen, te communiceren en te 

rapporteren. 

Om toekomstige opportuniteiten 

te identificeren 

De uitdagingen op het vlak van duurzame 

ontwikkeling (zie 'Wat betekent...' op p. 4) 

op wereldschaal vormen nu al marktop-

portuniteiten voor ondernemingen die 

efficiënte en innovatieve oplossingen 

in huis hebben of ontwikkelen, zoals

-  innoverende technologie op het vlak 

van energie-efficiëntie, hernieuwbare 

energiebronnen, de opslag van energie, 

duurzaam transport, smart cities (steden 

die ICT-technologie inzetten voor 

een betere dienstverlening) enz.;

- grondstoffenefficiënte producten 

op de markt brengen die 

minder afval veroorzaken;

- antwoorden op de schier eindeloze 

marktbehoeften (gezondheid, onderwijs, 

energie, financiën, ICT) waarmee het leven 

van miljarden mensen beter wordt gemaakt. 

Om te anticiperen op toekomstig beleid 

De overheden van 193 landen engageerden 

zich om de Agenda 2030 uit te voeren. Dat 

betekent dat ze een beleid voeren dat alle 

actoren ertoe aanzet snel rekening te houden 

met de SDG’s (zie 'Wat betekent...' op p. 4). 

Daarvoor kunnen ze diverse middelen 

inzetten: normering, belastingen of andere 

maatregelen om de kosten verbonden 

Een economische 
opportuniteit … 
van 12.00012.000
miljard dollar!miljard dollar!
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De bank voor een wereld in verandering
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aan de negatieve effecten van een activiteit 

te internaliseren. Om zo een efficiënter 

grondstoffengebruik of de zoektocht naar 

duurzamere alternatieven af te dwingen.

Om talent aan te trekken en te behouden 

Het integreren van duurzaamheid in de 

onderneming is een echte bekommernis 

geworden voor de werknemers (in het 

bijzonder voor de millennials, de generatie 

geboren tussen 1980 en 2000) op zoek naar 

zingeving voor hun professionele ambities. 

Een werknemer die gelooft in het bedrijfs-

project zal meer betrokken en productiever 

zijn. In de context van de huidige ‘war for 

talent’ is duurzaamheid een ‘levensbelangrijke’ 

waarde voor de onderneming. 

Om de relaties met de stakeholders 

te versterken 

De SDG’s weerspiegelen de verwachtingen 

van de stakeholders. Wie ze in zijn 

project integreert, zal zijn relaties met de 

klanten, medewerkers en stakeholders 

verrijken. Wie de boodschap intelligent 

wil overbrengen, spreekt een taal die de 

stakeholders raakt en die ze begrijpen.

Om een gemeenschappelijke taal te 

gebruiken en dezelfde waarden te delen 

De SDG’s zijn het resultaat van een ruime 

consensus tussen stakeholders, waaronder de 

ondernemingen. Ze staan dus voor gedeelde 

waarden, een gemeenschappelijke visie. 

Om de samenleving en de markt te 

stabiliseren 

Een onderneming kan niet floreren in een 

falende samenleving. Omgekeerd kan ze 

door economische groei te creëren de 

levensstandaard en het onderwijs verbeteren, 

de economische situatie, het politieke klimaat 

en zodoende de markten stabiliseren enz. Bron: Rapport van de ‘Business and Sustainable DevelopmentComission’, World Economic Forum, januari 2017

1  http://businesscommission.org/

SDG’S, GOED VOOR 10% VAN WERELDWIJD BBP IN 2030 

De ‘Business and Sustainable Develop-

ment Commission’ 1 (een Commissie 

van het Wereld Economisch Forum van 

Davos) becijferde de potentiële busi-

nessopportuniteiten van de SDG’s. 

Kanttekening daarbij is dat de inspanningen 

steeds meer renderen naarmate de doel-

stellingen wereldwijd worden bereikt. 

Uit het onderzoek blijkt dat de SDG’s 

60 marktopportuniteiten openen voor 

een totale waarde tot wel 12.000 miljard 

dollar (11.334 miljard euro) per jaar. Dat 

dankzij productiviteitswinsten en commer-

ciële inkomsten, en dit alleen al voor vier 

economische systemen of domeinen:

1. voeding en landbouw;

2. steden;

3. energie en materialen;

4. gezondheid en welzijn.

12.000 miljard dollar is goed voor ongeveer 

10% van het geschatte wereldwijde bbp 

in 2030. De totale economische waarde 

zou zelfs twee tot drie keer hoger kunnen 

liggen als deze winst wordt geboekt op 

schaal van de hele economie en gepaard 

gaat met een verhoogde arbeids- en 

grondstoffenproductiviteit. Volgens het 

verslag van de commissie kan 50% van 

dat potentieel worden gerealiseerd door 

de ontwikkelde landen. De 60 opportuni-

teiten zouden bovendien tot 380 miljoen 

nieuwe arbeidsplaatsen kunnen creëren.

De doelstellingen zijn innig onderling 

verbonden en versterken elkaar. Zo leiden 

een betere gezondheid en beter onderwijs 

tot meer arbeidsproductiviteit. Minder sociale 

ongelijkheid kan de politieke onzekerheid ver-

minderen, de economische risico’s temperen 

en de return on investment vergroten.

Gebruik de SDG’s om 
uw maatschappelijke 
missie vorm te geven!
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Food and Agriculture

Reducing food waste in 
value chain

Product reformulation 

Cattle intensification  

Technology in smallholder 
farms      

Low-income food markets

Dietary switch

Restoring degraded land

Forest ecosystem services  

Technology in large-scale 
farms  

Urban agriculture

Micro-irrigation  

Reducing consumer food 
waste

Sustainable aquaculture  

Reducing packaging waste

Cities

Affordable housing

Road safety equipment

Office sharing 

Municipal water leakage

Public transport in urban 
areas

Electric and hybrid 
vehicles

ICE vehicle fuel efficiency

Durable and modular 
buildings

Smart metering  

Energy efficiency - 
buildings

Autonomous vehicles  

Timber buildings

Cultural tourism 

Car sharing 

Building resilient cities

Water and sanitation 
infrastructure  

Energy and Materials

Circular models - 
automotive  

Energy efficiency - non-
energy intensive industries

Additive manufacturing

Energy efficiency - energy 
intensive industries  

Grid interconnection  

Circular models - 
appliances

Resource recovery

Shared infrastructure

Energy access   

Expansion of renewables  

Energy storage systems 

Local content in 
extractives

Carbon capture and 
storage 

Circular models - 
electronics

End-use steel efficiency

Mine rehabilitation

Green chemicals

Health and Well-Being

Risk pooling

Activity services  

Low-cost surgery  

Better disease 
management

Telehealth  

Tobacco control  

Better maternal and child 
health     

Remote patient monitoring

Detection of counterfeit 
drugs     

Electronic medical records  

Advanced genomics  

Weight management 
programs  

Healthcare training  



De bank voor een wereld in verandering
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Uw patrimonium is uniek. Door een persoonlijke aanpak en met 
de hulp van onze experten, zal uw Private Banker het volledige 
potentieel ervan proberen te benutten. Uw vermogen heeft een 
rijke geschiedenis, samen schrijven we de toekomst.

Mikken op mogelijk aantrekkelijke rendementen en tegelijk 
bijdragen aan een meer duurzame wereld, dat kan. Onze 
specialisten in duurzame beleggingen werken hiervoor nauw 
samen met onafhankelijke experten en universiteiten. Praat er 
zeker over met uw Private Banker.

ONBETWISTE EXPERTISE

EEN KEUZE VOOR UW TOEKOMST

IN EEN WERELD IN VERANDERING, 

KUNT U INVESTEREN 
EN BIJDRAGEN AAN 
EEN MEER DUURZAME 
SAMENLEVING.



Om de transparantie te verhogen en uw ‘licence to operate’ veilig 

te stellen

Met het belang van het internet en de sociale netwerken (zie 'Wat 

betekent...' op p. 4) is maatschappelijk verantwoord ondernemen een 

must, ook om de reputatie en het imago van uw bedrijf hoog te houden. 

Twijfelachtige handels- of productiepraktijken verdoezelen is nefast. 

Om de innovatie te stimuleren 

Uw strategie afstemmen op de grote principes inzake duurzame 

ontwikkeling zal u helpen om de negatieve impact van uw onderneming 

te verminderen – elk bedrijf heeft trouwens een impact – en uw 

bijdrage aan de positieve impact van de Agenda 2030 (hoeksteen 

van het programma van de Verenigde Naties, waarvan de SDG’s 

de instrumenten zijn, zie ook 'Wat betekent... op p. 4') te verhogen. 

Zodra u die bijdrage duidelijk heeft afgebakend, zal u uw nieuwe 

producten en uw investeringen gemakkelijker in lijn kunnen brengen 

met duurzame ontwikkeling. De logica achter uw positionering 

en uw boodschappen zal een drijvende innovatiefactor zijn. 

Zo zal een autoconstructeur 

zich bijvoorbeeld niet 

langer profileren als 

autobouwer, maar als 

‘schepper van mobiliteit’ 

en met een almaar 

diverser dienstenaanbod 

tegemoetkomen 

aan de noden van de consument 

(denk bijvoorbeeld aan autodeelplatformen).

De impact van 
het bedrijf hangt 
af van de SDG’s
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Source: PwC SDG Engagement Survey 2015; World Economic Forum, The Global Risks Report 2015
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Zero hunger
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re you believe your business (and your value chain) has the greatest impact (mean index score).
represent a business opportunity for your company in the future (mean index score).

1.  degelijk werk en 

economische groei;

2. goede gezondheid en welzijn;

3. schone en betaalbare energie;

4. industrie, innovatie 

en infrastructuur;

5.  duurzame consumptie- en 

productiepatronen.

‘Leven in watermilieus’ scoort het 

laagst op de ladder, maar ook ‘ver-

minderde ongelijkheid’ en ‘geen 

armoede’ bengelen onderaan. 

Het is logisch dat ondernemingen 

een meer directe impact kunnen 

hebben op bepaalde doelstel-

lingen dan op andere. Maar 

onrechtstreeks zullen de positieve 

effecten van één doelstelling 

effect hebben op de andere.

2  Bron: Make it your business: Engaging with the Sustainable Development Goals, PwC, 2015, www.pwc.com/sdg

TOP 5 SDG’S MET GROOTSTE BUSINESSOPPORTUNITEITEN

Een studie van PwC over de SDG’s en de ondernemingen 2 stipt vijf doelstellingen aan die potentieel de meeste opportuniteiten bieden/de 

grootste impact hebben:

WISSELWERKING SDG’S - ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
(IMPACT EN OPPORTUNITEITEN)



www.volkswagen.be

1,7- 5,7 L /100 KM • 38 - 150 G CO22 /KM

Geniet voluit van de klasse en het gemak die de premiumuitrusting van de Passat Business u 
biedt: “Premium” boordcomputer, 3 zones-airco, ledlichten voor- en achteraan, GPS 
Discover Media, achteruitrijcamera, metaalkleur... Nu nog beslissen of u ervan wil profiteren
in de Berline- of Variantversie. Misschien na een testrit, als voorsmaakje.

Meer info bij uw Volkswagen-concessiehouder of op volkswagen.be

(1) Volkswagen Passat Berline Business Comfortline 1.6 l TDI 120 pk 6v. Catalogusprijs incl. BTW: 32.540 €. Huurprijs incl. BTW: 615,19 €. Offertes in Verhuur op Lange 

Termijn “Full Service” Volkswagen Financial Services berekend op basis van 60 maanden en 100.000 km rekening houdend met een bonus-malus score van 0. Verhuur 

op Lange Termijn “Full Service” omvat onderhoud en herstellingen, verzekeringen, vervangwagen, wegbijstand, banden en taksen. Aanbiedingen voorbehouden aan 

professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D’Ieteren Lease n.v., met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 679, 3071 

Kortenberg, België - RPR Leuven - KBO 0402623937. Prijzen op 29/08/2017 en geldig tot 31/10/2017. Volkswagen Financial Services is een commerciële benaming van 

D’Ieteren Lease n.v. (filiaal van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.). D’Ieteren Lease NV (FSMA 20172A) is een niet verbonden agent van P&V Verzekeringen (FSMA 0058) en 

een onder-agent van Allia Insurance Brokers (FSMA 11420A). Afgebeelde modellen met opties tegen meerprijs. (2) Geldig voor de 1.6 TDI Berline- en Variantversie met

16‘‘ of 17‘‘ velgen en standaarduitrusting.

Volkswagen

90% fiscaal 

aftrekbaar(2)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be

De Passat Business. 
Vanaf 515 €/maand excl. BTW(1) in Verhuur op Lange Termijn “Full Service”.

Zo compleet uitgerust, dat er over
gepraat zal worden onder de collega’s.



Duurzaam ondernemen begint bij een 

grondige (zelf)reflectie. Hoe ziet u de 

toekomst van uw onderneming op 

(middel)lange termijn? Stel uzelf daarom de 

volgende vijf vragen:

1. Wat draagt mijn bedrijf bij 

tot de maatschappij?

Of u nu diensten of producten aanbiedt, 

u beantwoordt aan een bepaalde vraag 

op de markt. Welke toegevoegde waarde 

biedt uw bedrijf aan de samenleving? Of, 

radicaal gesteld: als uw onderneming 

er niet zou zijn, wat zou er dan 

veranderen voor de maatschappij? 

2. Welke impact heeft mijn bedrijf?

Elke onderneming of organisatie heeft 

positieve en negatieve effecten op haar 

omgeving. Breng die effecten in kaart. Dat is 

een cruciale stap om tot een globale aanpak 

te komen en het geeft u bovendien een 

overzicht van uw potentiële hefbomen.

3. Wat 

verwachten de 

stakeholders?

De mening van 

de stakeholders 

maakt uw 

aanpak geloofwaardig. Aan de hand 

van die meningen stelt u vervolgens 

een ‘materialiteitsmatrix’ (zie 'Wat 

betekent...' op p. 4) op om andere dan 

de puur financiële prioritaire uitdagingen 

te identificeren. Anders gezegd, de 

‘materialiteitsmatrix’ is een handig, visueel 

middel om aan te geven welke onderwerpen 

er voor het bedrijf echt toe doen en tegelijk 

een maatschappelijke impact hebben 

(materieel zijn). Dat betekent grofweg dat 

u elke uitdaging vanuit twee oogpunten 

bekijkt: vanuit het interne standpunt van de 

onderneming (het businessoogpunt) en vanuit 

het externe standpunt (de stakeholders). Is de 

uitdaging zowel een interne als een externe 

prioriteit? Dan kunt u ermee aan de slag.

4. Wat kan ik doen?

Wanneer de inventaris (uit de matrix) 

met onderwerpen is opgemaakt en 

goedgekeurd door de stakeholders 

is het tijd om de strategie te bepalen. 

Die moet enerzijds de negatieve 

effecten afzwakken en anderzijds de positieve 

effecten vergroten. 

5. Wat moet ik communiceren?

Niet alle informatie is belangrijk. Zeg niet 

dat u uw afval sorteert. Dat spreekt vanzelf. 

Communiceer over prioritaire uitdagingen 

die uw bedrijf identificeerde en de manier 

waarop u de impact op de maatschappij 

beheert.

COMMUNICEER 
GELOOFWAARDIG EN 
COHERENT
Alles wat u communiceert over uw 

engagement inzake duurzame ontwikkeling, 

met andere woorden uw maatschappelijke 

SDG’S HANDLEIDING

Over de businesskansen van een duurzame ontwikkeling 
bestaat weinig twijfel. Vraag is hoe u uw bedrijf de juiste 
richting uitstuurt. Een radicale omwenteling is voor veel 
ondernemers geen haalbare kaart, een stapsgewijze aanpak 
wel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen start met een 
geloofwaardige communicatie over uw duurzame strategie, 
doelstellingen en activiteiten. Hoe dan ook, elke etappe 
heeft (soms) veel voeten in de aarde. Maar laat u niet 
ontmoedigen. De voordelen zijn eindeloos en de return 
on investment verzekerd.

SDG-beleid.
Waar beginnen?

Volgt mijn bedrijf 
de visie van zijn 
stakeholders?
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verantwoordelijkheid (zie 'Wat betekent...' op p. 4), moet eerlijk 

zijn. De negatieve impact van uw onderneming verbergen, 

verzwakt de boodschap. Transparantie daarentegen draagt 

bij tot de geloofwaardigheid van uw bedrijf en strategie. 

Het is bovendien essentieel dat u coherent communiceert. 

Er bestaan tal van referentiekaders om te rapporteren 

(zie 'Wat betekent...' op p. 4) over de vorderingen 

die uw bedrijf maakt inzake duurzaamheid. 

Hieronder vindt u twee voorbeelden. 

- GRI (Global Reporting Initiative) is zonder twijfel het 

bekendste en meest gebruikte referentiekader. Meer 

dan 80.000 duurzaamheidsverslagen werden opgemaakt 

op basis van de GRI-standaard. Het GRI gaat uit van een 

onafhankelijke internationale organisatie die beloofde 

om haar standaarden af te stemmen op de SDG’s.

- De ISO-norm 26000 (International Standardisation 

Organisation) over de maatschappelijke verantwoor-

delijkheid van organisaties is een ander voorbeeld. De 

norm biedt ondernemingen en organisaties richtlijnen 

om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

1 http://eur-lex.europa.eu/
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VERPLICHTE NIET-FINANCIËLE INFORMATIE 
VOOR GROTE ONDERNEMINGEN 

De Europese richtlijn over de bekendmaking van niet- financiële 
informatie en informatie inzake diversiteit 1 moet heel binnenkort 
worden omgezet in Belgisch recht. Die richtlijn legt bepaalde 
grote bedrijven op om in (of bij) hun jaarverslag een set niet-
financiële informatie te publiceren, zoals informatie over milieu-, 
sociale en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van 
mensenrechten en de bestrijding van corruptie. De beoogde 
ondernemingen zijn grote organisaties van openbaar belang 
(vooral banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven) met 
meer dan 500 werknemers en een omzet van 34 miljoen euro of 
een balanstotaal van meer dan 17 miljoen euro. 

De richtlijn voert ook de verplichting in voor de grote 
beursgenoteerde bedrijven om informatie te verstrekken 
over het diversiteitsbeleid in hun bestuursorganen.



IN VIJF STAPPEN NAAR OPTIMAAL SDG-BELEID

Bron: SDG Compass, ‘SDG Compass – The guide for business action on the SDGs’, GRI, Global Compact 
en WBCSD

TOOLS – EEN VOORBEELD
De ‘SDG Compass – The guide for business 

action on the SDGs’ ² is een gezamenlijke 

tool van de GRI, de UN Global Compact 

en de WBCSD (World Business Council for 

Sustainable Development). De gids legt uit in 

welke mate de SDG’s betrekking hebben op 

uw onderneming en biedt tools en informatie 

waarmee u duurzame ontwikkeling centraal 

kunt stellen in uw bedrijfsstrategie. Hij bevat 

bovendien een vijfstappenplan om uw 

bijdrage aan de SDG’s te optimaliseren. 

1. Begrijpen. Begrijp de kansen die de SDG’s 

bieden en de verantwoordelijkheden die 

ze inhouden voor uw onderneming.

2.  Prioriteiten bepalen. Breng uw impact 

in kaart om de negatieve effecten te 

verminderen of te elimineren en de 

positieve effecten te versterken.

3.  Doelstellingen bepalen. Definieer 

specifieke en meetbare doelstellingen. 

Communiceer er duidelijk over. 

Zo kunnen de stakeholders zich de 

prioriteiten ‘eigen maken’, wat hen 

zal aanzetten tot beter presteren. 

4. Integreren. Integreer duurzaamheid 

in de bedrijfsvoering en link de 

doelstellingen aan alle functies binnen 

de onderneming. Dat is onmisbaar om 

de vooropgestelde doelen te bereiken. 

5. Informeren. De SDG’s helpen 

ondernemingen hun stakeholders te 

informeren (bijv. aan de hand van een 

duurzaamheidsrapport opgesteld 

volgens de erkende normen) en te 

rapporteren over hun resultaten inzake 

duurzame ontwikkeling door middel van 

gemeenschappelijke indicatoren die 

beantwoorden aan gedeelde prioriteiten.

De gids verzamelt voorbeelden uit 

alle schakels van het proces. U vindt 

er ook een hele reeks sectorale 

richtsnoeren. Daarom vormt het 

document een uitstekende startbasis.

TIP

WERK IN EEN NETWERK 

SDG nr. 17 legt het accent op 
partnerschappen. Steeds meer 
ondernemingen werken actief 
samen met hun stakeholders. 
Zoekt u inspiratie of wilt u 
overgaan tot actie? Dan vindt u 
hieronder twee voorbeelden van 
Belgische netwerken. Er bestaan 
er echter nog veel meer. 

The Shift (www.theshift.be) 
is een netwerk voor duurzame 
ontwikkeling met als doel het 
opzetten van partnerschappen 
om de omwenteling naar een 
duurzamere maatschappij en 
economie te bewerkstelligen. 
The Shift ontstond uit het 
samengaan van Business & 
Society en Kauri en is een van 
de bekendste netwerken in de 
bedrijfswereld. Het groepeert 
ongeveer 350 ondernemingen, 
ngo’s en andere organisaties 
om partnerschappen te 
stimuleren en bij te dragen aan 
de cocreatie van duurzame 
businessmodellen. 

De Sociale InnovatieFabriek
(www.socialeinnovatiefabriek.be) 
promoot, begeleidt en 
ondersteunt sociaal 
ondernemerschap en sociale 
innovatie ten voordele 
van maatschappelijke 
uitdagingen. In haar werking 
vertrekt de Fabriek van drie 
basiswaarden: aandacht voor 
gedeelde meerwaarde, een 
focus op sociale transformatie 
en impactgedrevenheid.

2 https://globalcompact-france.org/
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Avec le soutien du Fonds social européen

Panadas Factory werd opgericht in 2010 en is 
gespecialiseerd in diepvriesproducten. 
Leo Grimberg, de oprichter, blikt terug op de 
rekruteringen sinds de start van het project.

Waarom heeft u beroep gedaan op Select Actiris voor 
uw rekruteringen? 
Toen ik Panadas Factory heb opgericht, was ik nog maar net 
in België aangekomen en kon ik wel wat raad gebruiken 
over de tewerkstellingsmaatregelen. Het leek mij logisch 
om hiervoor aan te kloppen bij Actiris. De consultant
die zich met mijn dossier bezighield, was zeer efficiënt 
en wist van aanpakken. Mijn eerste werknemer heb ik 
aangeworven via een IBO (individuele beroepsopleiding). 
Zeer snel groeide het aantal werknemers in mijn bedrijf. 
Samen met Actiris heb ik dan een plan uitgewerkt voor 
mijn personeelsbeheer op middellange en lange termijn.

Hoe heeft dit u geholpen bij de verdere uitbouw van 
uw onderneming? 
Zonder de tewerkstellingsmaatregelen zoals de IBO en 
Activa had ik nooit mijn eigen bedrijf kunnen starten. 
Nu kan ik mijn personeel aanwerven voor onbepaalde duur, 
maar in het begin was dat geen optie binnen Panadas. 
Voor mij is Actiris dé referentie op vlak van rekrutering bij 
de oprichting van een onderneming.  

Wat zijn uw projecten voor de toekomst? 
De onderneming blijft groeien. Binnenkort zal ik dus 
opnieuw op zoek gaan naar nieuw personeel, met de 
hulp van Select Actiris. Bij elke evolutie van het bedrijf, 
overlopen we alle mogelijkheden op HR-vlak. 
De profielen zijn steeds diverser. Nu gaan we een restaurant 
en rechtstreekse verkooppunten openen. 
De profielen die we nu zoeken, zijn dus zeer verschillend 
van de arbeidersprofielen die we tot nu toe zochten. 

Leo Grimberg
Oprichter van Panadas Factory.

‘Als Ingenieur Informatica van opleiding had ik nooit eerder 
met arbeiders gewerkt. Bij het rekruteren zegt een cv 
bovendien vaak niet alles. 
Het is dan ook niet altijd evident om hier door te kijken. 
Actiris helpt mij om de juiste profielen te zoeken en filtert 
voor mij de kandidaten.’

Wilt u ook onze diensten
uitproberen? 
Contacteer ons op het nummer 
02 505 79 15
of via werkgevers@actiris.be 
of surf naar actiris.be/werkgevers

Rekruteren met Select Actiris, 
eenvoudig en gratis!

www.actiris.be

Publireportage

‘Voor mij is Actiris dé referentie op vlak van rekrutering 
bij de oprichting van een onderneming.’

• 20 werknemers

Panadas Factory in cijfers

van het personeel 
aangeworven via Select Actiris

empanada’s
per dag

4.00004 04.044

100%



BEST PRACTICES

Tot voor kort beschouwden veel bedrijven duurzaamheid als bijkomstig, nuttig om de ecologische voetafdruk te 
reduceren. Vandaag de dag krijgt het hoe langer hoe meer een centrale plaats in de bedrijfsstrategie. En wat met 
de duurzaamheidsdoelstellingen? Komen ze tot leven in de ondernemingen? Als we de volgende getuigenissen 
mogen geloven, zeker en vast. 

Ondernemingen en sector-
federaties over hun SDG’s
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IBA
Prestaties beoordelen op basis van het vermogen 

om wereldproblemen op te lossen

IBA, Olivier Legrain, CEO 

IBA werd 30 jaar geleden gelanceerd als start-up en is nu 

de grootste leverancier ter wereld van protontherapie-

oplossingen voor kankerbehandelingen

“Vandaag is het meer dan ooit vanzelfsprekend dat 

ondernemingen ten dienste moeten staan van de maatschappij. 

Een maatschappij die trouwens zelf maar een plekje huurt op 

deze planeet waarvan de limieten bekend en eindig zijn. De 

vraag is dus niet langer hoe we kunnen presteren in een wereld 

met bekende gebreken, maar wel of we kunnen inschatten hoe 

we de huidige planetaire uitdagingen kunnen oplossen. Dat is 

de nieuwe maatstaf om onze performantie te beoordelen.

In dat kader zijn de SDG’s krachtige richtlijnen om de domeinen 

waarbinnen we kunnen presteren en ons succes kunnen verzekeren, 

duidelijk af te bakenen. Beschouw ze als het strategische plan van 

de mensheid voor de mensheid. Aangezien de economie sterk 

is vervlochten met de samenleving en de natuurlijke omgeving, 

kunnen we het succes van een bedrijf alleen meten aan de hand 

van de SDG’s. Het is een kwestie van langetermijnvisie. 

CARTAMUNDI
Kinderen zijn een belangrijke doelgroep, respect 

voor hun rechten is essentieel

Cartamundi, Chris Van Doorslaer, CEO

Cartamundi is de grootste producent en verkoper van 

kaarten en spelletjes ter wereld, de corebusiness sinds 

1765 van een onderneming die nooit stilstaat

“We concentreren ons op vier SDG’s. Bij doel nummer 3 (over de 

goede gezondheid van de mensen) hebben we projecten als Carta-

motion om de mensen in beweging te brengen. Inzake doel nummer 

7 (propere energie) promoten we zonnepanelen en elektrische auto’s. 

SDG 15 (bescherming ecosystemen en biodiversiteit) 

sluit perfect aan bij onze strategie 

om hernieuwbare grondstoffen 

te gebruiken. Ten slotte volgen we 

SDG nummer 17 (partnerships) door 

bijvoorbeeld actief samen te werken 

met Unicef inzake de bescherming 

van de rechten van het kind 

(http://childrenandbusiness.be/).

In de praktijk volgt een CSR-manager 

onze SDG-strategie en -engagementen 

op de voet. Een speciaal MVO-team 

(Maatschappelijk Verantwoord 

Wat de SDG’s betreft, onderwierpen we IBA aan een self-assessment 

ten aanzien van de uitdagingen achter elk van de 17 doelstellingen. 

Door onze potentiële negatieve impact of onze opportuniteiten 

voor elk van die assen te identificeren, kunnen we onze strategische 

plannen heroriënteren om zo nauw mogelijk tegemoet te komen 

aan de actuele uitdagingen.”

Ondernemen) lanceert ideeën en vertaalt die in concrete acties 

die worden opgevolgd door resultaatgerichte werkgroepen. Zo is 

er een werkgroep actief rond liefdadigheid, een werkgroep rond 

ons nieuwe duurzame bouwproject enz. Via infosessies houden 

we onze medewerkers up-to-date over al onze SDG-initiatieven.

Als covoorzitter van de commissie ‘Children's Rights and Business 

Principles’ hecht Cartamundi bijzonder belang aan de rechten van 

het kind. Dat kan binnen drie domeinen: de werkplek, de markt en de 

gemeenschap. Op de werkplek zorgen we er 

bijvoorbeeld voor dat onze mensen de kans krijgen 

om deeltijds te werken in functie van de kinderen. 

Medewerkers met kinderen krijgen ook voorrang bij 

het kiezen van vakantie tijdens de schoolvakanties. 

Op de ‘markt’ houden we terdege rekening met 

de privacy van de kinderen in onze marketing 

en apps die we ontwikkelen. Aan de hand van 

educatieve spellen helpen we kinderen om 

specifieke vaardigheden aan te scherpen. Ten 

slotte zijn we ook actief in de gemeenschap 

met bijvoorbeeld liefdadigheidsprojecten. 

En samen met een lokale hogeschool 

ontwikkelen we tools om de integratie van 

anderstalige nieuwkomers beter te ondersteunen.”

De vraag is niet langer hoe 
we kunnen presteren in 
een wereld met bekende 
gebreken, maar wel of we 
kunnen inschatten hoe 
we de huidige planetaire 
uitdagingen kunnen 
oplossen

Aandacht voor de 
SDG’s is ook een win 
voor het welzijn van de 
medewerkers en dus 
voor het bedrijf
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BNP PARIBAS FORTIS
Financiering: de ruggengraat van de economie

BNP Paribas Fortis, Wilfried Remans, 

Director CSR & Public Affairs

BNP Paribas Fortis is de Belgische bank van de BNP Paribas-

groep, een van de Europese leiders in financiële dienstverlening

“De SDG’s zijn niet alleen een gemeenschappelijke taal die de 

dialoog vergemakkelijkt, ze kunnen ook als echte richtingaanwijzers 

worden gebruikt om de strategie van een bedrijf mee vorm te geven.

Onze inspanningen bouwen we rond vier pijlers waarin de SDG’s zijn 

weerspiegeld. In de eerste plaats willen we onze rol in de economie 

op een correcte manier opnemen en dat onder strikte voorwaarden, 

gezien de mogelijke impact op mens en omgeving. Op de tweede 

plaats gaat het ook over een verantwoordelijke omgang met 

onze medewerkers. Ten derde zijn er een reeks maatschappelijke 

initiatieven, zoals het bevorderen van werkgelegenheid via onze 

steun aan microStart (https://microstart.be) en het versterken van 

sociale organisaties. Ten slotte koos de bank uitdrukkelijk voor de 

strijd tegen de klimaatverandering. Met het verminderen van de 

eigen voetafdruk (zie 'Wat betekent...' op p. 4), het financieren van 

klimaatonderzoek 

en -innovatie en 

het versnellen 

van financieringen 

inzake duurzame 

energie, maakt ze 

daar keihard werk van.

Door projecten te 

financieren, maken 

we keuzes. 

Zo blijven we wel actief 

in een aantal gevoelige sectoren, maar op 

voorwaarde dat ze voldoen aan een reeks voorwaarden die het milieu 

en de mensenrechten beschermen. Op die manier bewegen 

we producenten tot het aanvaarden van ‘best practices’. 

Als dat echter tot niets leidt, dan sluiten we hen uit 

van verdere financiering. Dat is nu al voor meer dan 

200 ondernemingen wereldwijd het geval.”

Meer dan 200 bedrijven 
die het milieu en de 
mensenrechten niet 
beschermden, kregen 
geen financiering

MADE & MORE
Zingeving – in jezelf geloven

Made & More, Stéphanie Fellen, CEO 

Made & More is een concept voor duurzame 

en verantwoorde mode dat modieuze 

artikelen wil aanbieden die met respect voor 

mens en milieu worden geproduceerd

“Met het Made & More-project bouw ik mee aan een wereld 

waarin ik zelf evolueer en leef. Zo vond ik ook mijn weg als 

ondernemer. Ik ben waar ik 

moet zijn en ik voel dat ik 

doe wat ik moet doen. 

Gezien de economische, 

maatschappelijke en 

ecologische uitdagingen is 

het belangrijk om te 

handelen. De performantie 

van een onderneming steunt 

anno 2017 lang niet meer 

alleen op winst en groei. 

Vandaag zijn er andere 

uitdagingen, zoals People, 

Planet, Profit.

Elke onderneming moet (dringend) een 

duurzameontwikkelingsstrategie ontwikkelen. 

Bedrijven zonder lopen het risico marktaandeel te 

verliezen, want de consument (b2c of b2b) zoekt meer 

dan ooit transparantie en is zelf ook bewust van de 

uitdagingen van de toekomst. Zelf vertalen we de SDG’s 

dwars door al onze businessprocessen. Het begint al bij 

de aard van onze activiteit. Alle producten die we 

ontwikkelen en verkopen, worden met respect gemaakt. 

We gebruiken uitsluitend de milieuvrien-

delijkste en meest natuurlijke materialen 

en produceren alles in Europa. Via korte 

filmpjes maken we elke productiestap 

transparant voor de consument. Idem 

dito voor de grondstoffen. Kortom, 

elk product is 100% traceerbaar. Sinds 

kort bieden we een levenslange 

garantie op ons eigen label, ‘Made & 

More’. Kwestie van de consument aan 

te zetten het product langer te 

gebruiken. We herstellen het 

product of we sturen een herstel-

lingskit. En onze kartonnen verzen-

dingsdozen vervangen we binnenkort door een 

circulaire verpakkingsoplossing waarbij de klant de 

verpakking kan terugsturen zodat die opnieuw kan 

worden gebruikt.”

De performantie van 
een onderneming 
steunt anno 2017 lang 
niet meer alleen op 
winst en groei
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Aanbod voor financieringsoplossingen professionele doeleinden onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en mits wederzijds akkoord. De voorwaarden en bepalingen (reglementen of algemene voorwaarden, tarieven 
en alle bijkomende informatie) zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren of op www.ing.be. ING België nv • Bank/Kredietgever • Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw BE 0403.200.393 • BIC : BBRUBEBB • 
IBAN: BE45 3109 1560 2789 • www.ing.be • Verantwoordelijke uitgever: Marie-Noëlle De Greef • Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel • 08/17

Ziet u de 
brandstof 
van morgen?

Wij financieren uw professionele project vandaag nog.
Opportuniteiten zitten soms in de kleinste hoekjes en dan is het kwestie 
om snel de juiste beslissing te nemen. Ziet u de wereld door de ogen van 
een ondernemer? Bij ING zien we de oplossingen voor uw zaak.  
ing.be/businessfinanciering



SECTORFEDERATIES NEMEN HUN ROL 
TER HARTE
Als VBO verdedigen we de intersectorale belangen. 

Maar we zijn veel meer dan een sociale partner in het 

sociaal overleg. Onze experts ontwikkelen al geruime 

tijd projecten die ondernemingen helpen om in te spelen 

op de uitdagingen van morgen! Hieronder geven we 

enkele voorbeelden van onze acties – we doen uiteraard 

nog veel meer rond de Sustainable Development Goals. 

Die werden trouwens ook opgenomen in de National 

Voluntary Review die België in juli 2017 voorstelde aan 

de Verenigde Naties (u vindt het rapport terug op 

https://sustainabledevelopment.un.org

(Ga naar ‘States/Belgium’).

•  Zo publiceerde het VBO een Gids voor werkgevers 

voor het opleiden en tewerkstellen van asielzoekers en 

vluchtelingen (SDG 10). (www.vbo.be/publicaties)

•  Met ons YTIA-project (Young Talent in Action) slaan 

we bruggen tussen jongeren (17-27 jaar) en het 

bedrijfsleven en geven we die jongeren een stem 

in het debat over de werking van de arbeidsmarkt 

(SDG 4). (www.youngtalentinaction.be)

•  De ‘Belgian Business Champions’-leerstoel, 

georganiseerd in samenwerking met twee universiteiten, 

wil bedrijven die op een efficiënte manier de 

strategische en maatschappelijke uitdagingen aangaan, 

onder de aandacht brengen door hun internationale 

succesverhalen meer zichtbaarheid te geven (SDG 9).

•  Wat de strijd tegen corruptie betreft, stelde het VBO 

samen met het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen 

op (Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling) en het ICC (Internationale Kamer 

van Koophandel) een anticorruptiehandboek voor 

Belgische ondernemingen in het buitenland. Daarin 

vinden ondernemers praktische en concrete tools 

en voorbeelden om corruptie tegen te gaan en 

hun eigen gedragscode op te stellen (SDG 16).

• …

Ook onze sectorfederaties zijn heel actief op het vlak 

van duurzame ontwikkeling. Talrijke federaties gaan daar 

dieper op in in hun activiteitenrapporten en sommige 

stellen gedetailleerde duurzaamheidsrapporten op. 

Voorbeelden zijn essenscia (Belgische Federatie van de 

Chemische Industrie en Life Sciences), DETIC (Belgisch-

Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers 

van cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, 

lijmen en mastieken, biociden en aerosolen), 

FEVIA (Federatie Voedingsindustrie), GO4CIRCLE 

(Bedrijfsfederatie van de circulaire economie) en 

AWDC (Antwerp World Diamond Centre). 

SOLVAY
Innovatie ten dienste van de mensheid

Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, CEO

Solvay is een Belgische groep die 150 jaar geleden 

werd opgericht en uitgroeide tot wereldleider in de 

chemische sector

“Solvay ziet de SDG’s als de nieuwe wereldwijde agenda inzake 

duurzame ontwikkeling van de planeet. Solvay ontwikkelde een 

referentiekader voor duurzame ontwikkeling, de ‘Solvay Way’, om 

te beantwoorden aan de verwachtingen van de zes stakeholders-

groepen (klanten, werknemers, planeet, lokale gemeenschappen, 

investeerders en leveranciers) en hen aan te zetten tot verant-

woord en duurzaam gedrag.

De SDG’s zijn dus een 

belangrijk element 

waarmee we rekening 

houden in de materialiteits-

analyse (lees ook het artikel 

‘SDG-beleid. Waar 

beginnen?’ p. 22) van Solvay 

en in de engagementen die 

de groep aangaat ten 

aanzien van zijn stakeholders. 

Solvay baseert zijn duurzaam-

heidsprioriteiten op een materialiteitsanalyse. 

Die aanpak identificeert de grote ecologische en sociale 

uitdagingen die de prestaties van de groep of de beslissingen van 

de stakeholders aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden.

Als lid bij het Global Compact van de Verenigde Naties past de 

groep nu al de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties toe in zijn dagelijkse activiteiten. Onze strategie 

(innoverende en duurzame oplossingen ontwikkelen), onze 

maatschappelijke engagementen en die van onze werknemers 

hebben ertoe geleid om onze focus te leggen op zeven van de 

17 SDG’s.

Met de iconische Solar Impulse 

zochten we naar duurzame 

en verantwoorde oplossingen 

voor de problemen van 

onze planeet. Die geest 

doordringt het hele 

bedrijf. Het project 

weerspiegelt ook hoe we 

via wetenschappelijke 

innovatie willen bijdragen 

aan een duurzame koers 

voor de planeet."

De SDG’s zijn de 
nieuwe wereldwijde 
agenda inzake 
duurzame 
ontwikkeling
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Sorteren op het werk?
Met De Sorteerwinkel maakt u de klik!

PMD sorteren is al een tijdje verplicht voor bedrijven. De praktijk blijkt echter minder evident. 
Want hoe motiveert u uw medewerkers om juist te sorteren? Waar plaatst u de afvalbakken best? 
En hoe maakt u duidelijk wat wel en wat niet bij PMD mag?

Fost Plus wil u daarbij helpen. In De Sorteerwinkel vindt u massa’s tips en tricks om nog meer en beter 
te sorteren in uw bedrijf. U kunt er ook stickers, affiches en sorteergidsen bestellen of downloaden. 
Al het materiaal is beschikbaar in drie talen, en volledig gratis!

Bestel uw gratis stickers en affiches op www.desorteerwinkel.be.



De domeinen en SDG’s waarop uw 

bedrijf kan ingrijpen, zijn zo ruim dat 

velen het overzicht verliezen. Om een 

goede start te maken, alvast enkele 

aanbevelingen: 

-  maak u als CEO duurzame ontwikkeling 
eigen! U speelt een sleutelrol als het erop 
aankomt de SDG’s te integreren in uw 
strategie. Neem die rol ter harte als leider;

-  begin op de schaal van uw onderneming: 
iedere actie, hoe klein ook, kan bijdragen! 
Zelfs als u niet meteen een hele strategie 
uitdoktert. Begin klein… Kleine stroompjes 
vormen vaak grote rivieren. En uw eerste 
acties zetten u al snel op weg richting 
andere sporen;

-  doe inspiratie op en netwerk! 
Om oplossingen te vinden, moet u 
ervaringen en kennis uitwisselen met 
andere spelers. Ondernemingen uit 
eenzelfde sector staan vaak voor dezelfde 
uitdagingen. Netwerken van ondernemin-
gen of sectorfederaties zijn een uitste-
kend uitgangspunt;

- werk samen! Met andere ondernemingen, 
overheden, ngo’s… ‘Green deals’ zijn 
publiek-private partnerschappen met als 
doel om projecten ‘op te kweken’ dankzij 
een nauwe samenwerking tussen overheid 
en privé;

- laat u desnoods begeleiden: een 
gespecialiseerde consultant kan u helpen 
met het uitwerken van een gestructu-
reerde methode om de ‘duurzaam-
heidspijlers’ van uw proces vorm te geven.

BEDRIJVEN, 
OVERHEID, 
MIDDENVELD EN 
BURGERS
In een wereld in continue verande-
ring moeten de Belgische onder-
nemingen voortrekkers zijn op het 
vlak van duurzame ontwikkeling. 
De maatschappij verwacht van 
hen dat ze alle hefbomen binnen 
hun bereik activeren, en hun eigen 
verantwoordelijkheden opnemen. 
Ze zijn deel van de oplossing, maar 
de transitie zal niet uitsluitend door de 
bedrijven worden gedragen. De overheid 
en het middenveld spelen een minstens 
even ingrijpende en belangrijke rol.

Het welslagen van de Agenda 2030 
(het officiële rapport met de 17 SDG’s, 
opvolging en evaluatie, zie ook 'Wat 
betekent ...' op p. 4) voor duurzame 
ontwikkeling in de landen die zich 
engageerden, hangt nauw samen met 
het vermogen van de ondernemingen 
om zich op een verantwoordelijke en 
duurzame manier te ontwikkelen 
en te voorzien in behoorlijke 
levens- en werkomstandighe-
den. Om dat waar te maken, 
zijn ze aangewezen op actief 
samenwerken met de verschil-
lende stakeholders: burgers, 
consumenten, regeringen, 
ngo’s… Om de globale uitdagingen die 
voor de deur staan, het hoofd te kunnen 
bieden, is het fundamenteel dat alle 
actoren samenwerken en hun onderlinge 
complementariteit optimaal benutten.

BESLUIT & AANBEVELINGEN

Lijken de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties een ver-van-uw-bedshow? Dan hebt u 
het mis. Wie de tijd neemt om de opportuniteiten te analyseren, zal er als bedrijf alleen maar sterker uitkomen. 
De artikels in deze REFLECT maken u wegwijs in de kansen die de SDG’s bieden en de tools die u daarvoor kunt 
gebruiken. Hieronder alvast enkele tips om door de bomen het bos te zien. 

SDG’s: dicht-bij-uw-bedshow!
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“ Duurzame oplossingen vergen 
geïntegreerde aanpak”

Maatschappelijke problemen oplossen door over 
de (technologische) grenzen heen te kijken. Dat is 
de visie en strategie van Walter Eevers, directeur 
R&D van het Vlaams onderzoeks- en adviescentrum 
VITO. “Wereldbrede uitdagingen, zoals de SDG’s, 
vergen een geïntegreerde aanpak, met technologische 
oplossingen gedragen door alle betrokken stakeholders. 
Die visie bepaalt de manier waarop we VITO positioneren 
anno 2017.”

Naar maatschappelijk 
geïntegreerde oplossingen
VITO’s missie? Dankzij technologisch 
onderzoek een snellere transitie 
naar een duurzame wereld 
verwezenlijken. Om dat te bereiken zet 
het onderzoekscentrum voortaan niet 
alleen in op wetenschappers voor het 
technologisch onderzoek, maar ook – 
steeds meer – op transitiedeskundigen. 
Zij betrekken andere relevante partijen in 
een vroege fase van ontwikkeling. “Vele 
maatschappelijke problemen zijn onderling 
gerelateerd”, benadrukt Walter Eevers. “Het mobiliteitsvraagstuk 
bijvoorbeeld, benaderen we met de insteek van hernieuwbare 
energie en het verbeteren van de levenskwaliteit. Dat gaat 
dus veel breder dan de focus op mobiliteit sensu stricto. Zo’n 
aanpak is slechts mogelijk als de verschillende partijen binnen 
de waardeketen nauwer samenwerken. Een ander voorbeeld 
vinden we terug in de gezondheidszorg; hoe kunnen we curatief 
en preventief samen laten werken om de gezondheid van de 
bevolking ook op lange termijn voortgang te laten maken tegen 
aanvaardbare maatschappelijke kosten?” Concreet stelt VITO 
de vraag: ‘Hoe kunnen we de technologische componenten 
die vandaag worden ontwikkeld, samenbrengen in één 
geïntegreerde oplossing?’ “Door ze van bij de embryonale 
fase sector- en grensoverschrijdend te delen en heel breed 
te benaderen. Bovendien worden ze op die manier ook 
daadwerkelijk door de maatschappij gedragen. Dankzij die 
geïntegreerde maatschappelijke aanpak kunnen we onze 
ondersteunende rol voor de overheid en de industrie op een 
relevante en zinvolle manier invullen.”

Duurzame en economische 
opportuniteit
Zo’n geïntegreerde samenwerking vereist 
ook een actieve samenwerking met de 
industrie. Waarmee Eevers bedoelt 
“dat het niet volstaat om een duurzaam 
product te ontwikkelen. Het moet 
vervolgens ook op een duurzame manier 
worden vermarkt. Op voorwaarde dat 
dat gebeurt via de normale duurzame 

economische modellen.” Er is dus niets mis met 
het commercialiseren van een duurzame technologie. “Sterker, 
het zou zonde zijn om de businessopportuniteiten ervan niet te 
benutten. Trouwens, als het economische model dat de duurzame 
technologie ondersteunt ook duurzaam is, zal het sneller worden 
toegepast. Dat komt de globalisatie en integratie van het product 
alleen maar ten goede en zorgt op zijn beurt voor een groter 
draagvlak in de maatschappij. Op die manier ondersteunen we 
tegelijkertijd ook de Vlaamse economie op een actieve wijze.”

Met de Sustainable Development Goals stelden de Verenigde 
Naties ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voorop. 
Om die ambities te kunnen realiseren, zijn technologische 
ontwikkelingen ontzettend belangrijk. Tijdens de internationale 
conferentie G-STIC 2017, die van 23 tot 25 oktober 2017 
plaatsvindt in Brussel, zet VITO samen 
met enkele partners geïntegreerde 
technologische oplossingen in de 
kijker.  www.gstic.org

Er is niets mis met het 
vermarkten van een 
duurzame technologie, 
integendeel

walter.eevers@vito.be
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“Het besef groeit dat ‘niets 
doen’ meer kost dan actieactie
ondernemenondernemen”

INTERVIEW PAUL POLMAN, CEO UNILEVER

Het zit Paul Polman, de top-
man van Unilever, dwars dat 
het bedrijfsleven meer wordt 
beschouwd als ‘nemer’ dan 
als ‘gever’. De consument 
(75%) eist steeds meer van 
ondernemingen dat ze ver-
antwoordelijk zakendoen en 
de wereld waarin ze functio-
neren, verbeteren. “Ze heb-
ben gelijk. Er zijn veel oplos-
singen beschikbaar, vaak 
tegen lagere kosten en met 
betere resultaten, als we 
simpelweg onze waardenset 
zouden bijsturen.”

Bedrijven kunnen 
zich niet langer 
als toeschouwer 
opstellen in het 
systeem dat hen heeft 
voortgebracht
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U bent pleitbezorger voor de SDG’s. Wat is het belang 

van die rol?

“Ik was vereerd toen Ban Ki-Moon, de toenmalige Secretaris-

Generaal van de V.N., mij vroeg als vertegenwoordiger uit de private 

sector voor het panel van 27 topmensen dat de Sustainable Deve-

lopment Goals (SDG’s) ontwikkelde. Een enorm leerproces, want hoe 

dieper we in de wereldproblemen groeven, hoe meer ik besefte welke 

enorme mogelijkheden het bedrijfsleven heeft om te helpen bij het 

vinden van oplossingen. De uitdagingen zijn zo ingrijpend dat niemand 

ze alleen aankan. Bedrijven kunnen zich niet langer als toeschouwer 

opstellen in het systeem dat hen heeft voortgebracht. We hebben niet 

alleen een morele verplichting ingegeven door menselijke ontwikkeling 

en inclusie; het biedt ook een van de grootste zakelijke opportuniteiten. 

Op dat moment werd ik werkelijk een uitgesproken voorstander werd 

van de SDG’s. Samen met 16 andere SDG Advocates, waaronder 

Koningin Mathilde van België, zetel ik ook in de SDG Advocacy 

Group van de V.N. Die groep wil de SDG’s internationale bekend-

heid geven en zoveel mogelijk mensen laten inzien waarom ze zo 

belangrijk zijn. Uiteindelijk hopen we dat iedereen zich gaat reali-

seren wat ze zelf kunnen doen om bij te dragen aan een mooiere 

toekomst, voor zichzelf en voor de mensen om zich heen.”

Welke maatschappelijke uitdagingen vindt u het meest alarmerend?

“We kunnen de enorme maatschappelijke uitdagingen niet als 

geïsoleerde problemen beschouwen. Ze hebben allemaal invloed 

op de economie, het milieu en dus de maatschappij in zijn totaliteit. 

Veel mensen verliezen het vertrouwen in de globalisering, zo blijkt 

uit de gebeurtenissen in 2016, met schokgolven als de brexit en de 

Amerikaanse presidentsverkiezingen. Teveel mensen voelen zich 

in de steek gelaten en geloven niet dat het systeem hun belangen 

dient. Ze willen verandering. En laat me duidelijk zijn: dat geldt 

niet alleen voor de politiek maar ook voor het bedrijfsleven.”

U bedoelt?

“Het vertrouwen in alle instellingen, waaronder het bedrijfsleven, 

was nog nooit zo laag. Veel van de huidige publieke desillusie is 

het gevolg van de internationale economische crisis, het vacuüm 

in politiek leiderschap en de corrosieve effecten van wijdverbreide 

corruptie. De elites, politiek of particulier, worden steeds meer 

gemotiveerd en gedreven door zelfbelang. Dat gaat ten koste 

van hun ‘purpose’-gedrevenheid, hun streven naar zingeving. We 

moeten dus onze manier van leven en werken veranderen. De SDG’s 

bieden ons daartoe een gemeenschappelijke routebeschrijving en 

houvast. Het wordt echter steeds duidelijker dat we dat niet alleen 

aan de overheden kunnen overlaten. Ze zijn immers niet in staat om 

de verandering van zo’n omvang op eigen houtje te realiseren. We 

kunnen alleen slagen door samen te werken. Die vooruitstrevende 

nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, sectoren, 

overheden en burgers zullen het vertrouwen in de maatschappij 

en de systemen helpen herstellen. Vandaar het belang van SDG 17 

‘Partnerships for the goals’ (zie ook ‘Wat betekent …’ op p. 4).”

Aan de bedrijven dus om ‘shared value’ te 

creëren, voor business én maatschappij?

“In een periode waarin de planetaire grenzen sterk 

onder druk staan en teveel mensen aan hun lot worden 

overgelaten, moeten bedrijven een plan hebben dat veel 

verder gaat dan CSR en een loutere focus op ‘minder 

slecht zijn’. Het moet een proactief model zijn dat de 

uitdagingen van de wereld ook echt aan de kaak stelt, 

een model met een positieve invloed op de maat-

schappij. De koers die we moeten varen is duidelijk, 

maar we moeten het sneller implementeren en aan de 

schaalbaarheid werken om meer impact te hebben. 

Als ondernemers ‘ten dienste staan van de maatschap-

pij’ weer centraal stellen, creëren ze meer duurzame 

bedrijfsmodellen voor de lange termijn en wordt de 

aandeelhouder uiteindelijk ook beloond. Helaas zijn 

teveel bedrijven nog gericht op het beursspel waarbij de 

aandeelhouderswaarde op korte termijn moet worden 

gemaximaliseerd. De ‘purpose’ moet centraal staan in 

alle bedrijven. Want, als een bedrijf niet kan uitleggen 

wat het doet om de uitdagingen van de wereld op 

een positieve manier te beïnvloeden, waarom zouden 

wij als burgers dat bedrijf dan nog laten bestaan?”

Zonder ‘purpose’ geen toekomst?

“Het besef groeit dat ‘niets doen’ meer kost dan actie 

ondernemen. Klimaatverandering is hier een school-

voorbeeld. De aanpak van die problematiek is een 

kernfactor voor de toekomstige economische groei en 

ontwikkeling. En dat is onmogelijk zonder de bedrijven 

te betrekken. Weet bijvoorbeeld dat het bedrijfsleven 

in ontwikkelingslanden al verantwoordelijk is voor 60% 

van het bnp, 80% van de kapitaalstromen en 90% van 

de nieuwe banen. Het initieert competenties, innova-

tiekracht en creatieve oplossingen die in de openbare 

sector niet altijd beschikbaar zijn. Door beleidsma-

kers bewust te maken en zelfvertrouwen te geven om 

sterker te denken en te handelen, kan het bedrijfsle-

ven de risico’s van politiek proces verminderen.”
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Hoe vertaalt die visie zich operationeel bij Unilever?

“Onze historische filosofie van gedeelde welvaart vormt 

de pijler waarop we vandaag zakendoen. En wordt heel 

concreet in het Unilever Sustainable Living Plan (USLP). 

In 2010 beslisten we om onze groei los te koppelen van 

onze milieuvoetafdruk en onze positieve maatschappe-

lijke impact te versterken via een nieuw bedrijfsmodel. 

We formuleerden hiervoor drie hoofddoelstellingen: 

meer dan een miljard mensen helpen om hun gezond-

heid en welzijn te verbeteren, onze milieuvoetafdruk 

halveren én de levensstandaard van miljoenen mensen 

in onze toeleveringsketen verhogen. Het plan behelst 

de gehele waardeketen, van boerderij tot bord, en pakt 

externe problemen als klimaatverandering, voedselze-

kerheid, ontbossing en hygiëne aan. Het plaatst duur-

zaamheid centraal in alles wat we doen. Dat is behalve 

een morele ook een zakelijke noodzaak. Dankzij het USLP 

verlagen we kosten, verlagen we risico’s, stimuleren we 

groei en kweken we een ‘purpose’-gevoel doorheen de 

hele organisatie. Dat trekt op zijn beurt weer talent aan. 

Het komt allemaal neer op ‘purpose-driven’ zakendoen. 

Het wordt steeds belangrijker voor mensen om een doel 

te hebben in hun werk. Als de werkverplichtingen en 

persoonlijke waarden niet matchen, voelen de mensen 

dat aan als een conflict. En dat is voor niemand gezond.”

Lost het nieuwe bedrijfsmodel de verwachtingen in?

“Het USLP is direct gekoppeld aan omzet en winst. 

Zo zijn onze merken met een sterkere purpose verant-

woordelijk voor 60% van onze groei en groeien deze 

merken bovendien tweemaal zo snel als de rest van 

onze portefeuille. Het is niet verrassend dat het plan 

inspeelt op grote kansen op de markt, impact heeft 

op ons innovatieproces en zorgt dat onze totale groei nu al negen 

jaar dubbel zo groot is als het marktgemiddelde. Het plan vermijdt 

bovendien kosten. Zo hebben we sinds 2008 meer dan € 700 miljoen 

bespaard dankzij milieu-efficiëntiemaatregelen in onze fabrieken. 

Het versterkt het vertrouwen van onze investeerders, onze werk-

nemers en toekomstige talenten. Bovendien trekken we investeer-

ders voor de langere termijn aan. Ze vinden ons gecombineerde 

langetermijn-groeiverhaal en ons duurzame waardecreatiemodel 

aantrekkelijk. Waarom ook niet? Het leverde sinds 2010 een totaal 

aandeelhoudersrendement van 250% op. Ten slotte elimineren we 

risico’s en verlagen we zo de kapitaalkosten terwijl het vertrouwen 

groeit. Dat vertrouwen vertaalt zich in meer betrokkenheid van de 

werknemers en een grotere aantrekkelijkheid voor nieuw talent. 

Het heeft inderdaad maar weinig nadelen om te doen wat juist is.”

Wat gaf de klik om u zowel persoonlijk als professioneel zo sterk 

te engageren voor een duurzame ontwikkeling?

“Het draait niet om duurzaamheid alleen. Het gaat om de hele ont-

wikkelingsagenda, het gaat om inclusie, het gaat om gelijke kansen 

en om eerlijke groei. Wat maakt de SDG’s zo krachtig? Het feit dat 

ze een moreel kader vormen dat niemand in de steek laat. Een plan 

voor vrede, welvaart, mensen, samenwerking en planeet. Mijn ouders 

geloofden in waarden als respect voor iedereen, investeren in de 

gemeenschappen waarin ze werken en leven en intergenerationeel 

denken. Met die waarden ben ik opgevoed. We hadden het geluk 

dat we genoeg te eten hadden, een opleiding kregen, hygiënische 

voorzieningen, enz. Dat geldt niet voor de meerderheid van de 

mensen. Daarom is het onze plicht om ons ten dienste te stellen van 

anderen. Uiteindelijk zal dat ook lonen. Het is niet mogelijk een sterk, 

goed functionerend bedrijf te runnen in een wereld van groeiende 

ongelijkheid, armoede en klimaatverandering. Een model als het 

Unilever Sustainable Living Plan is het enige model dat een bedrijf 

de kans biedt om op de lange termijn te blijven groeien en toch 

Het heeft maar 
weinig nadelen om 
te doen wat juist is
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THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
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T +32 (0)2 725 50 04 - www.rsmbelgium.be
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Uw ideale adviseur 
begrijpt uw business.
En loopt liefst twee stappen voor op uw vragen.
Identificeert bedreigingen en kansen en heeft al 
antwoorden voordat u ernaar vraagt. De wereld 
is een dorp. En u heeft behoefte aan een optimale 
interactie tussen wereldwijde visie en lokale kennis. 
Een partner die anticipeert in plaats van reageert.

RSM, the power of being understood.

www.rsmbelgium.be
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administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ. The 
brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et 
seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.



een netto positieve invloed 

op de wereld te hebben.”

Staan er objectieven van 

het Unilever Sustainable 

Living Plan onder druk?

“We zijn altijd duidelijk 

geweest: het USLP is een 

filosofie en een levende 

reeks ambitieuze doel-

stellingen. De wereld 

verandert snel en de 

noden zullen ongetwijfeld 

volgen. Dat betekent dat wij net zo flexibel moeten zijn. Sociale 

aspecten als immigratie, jeugdwerkloosheid en een eerlijk loon zijn 

nu belangrijker dan pakweg tien jaar geleden. Dat gezegd zijnde, kan 

ik stellen dat we voor 80% van onze USLP-doelen op schema zitten. 

Maar we herzien onze doelen continu, verbreden onze ambities en 

dagen onszelf uit om altijd beter te doen. De grootste uitdagingen 

liggen in de meer transformatieve gebieden waar je overheden 

nodig hebt om de juiste kaders te helpen implementeren of hele 

branches moet meekrijgen om verandering te bewerkstelligen. 

Nogmaals, samenwerken met alle betrokkenen (ngo’s, leveranciers, 

overheden en burgers) om onze ambities te realiseren is cruciaal.”

U engageert in belangrijke mate ook jongeren bij uw beleid?

“Ik twijfel er geen moment aan dat jonge mensen tegenwoordig 

door een diepere purpose worden gedreven. Ze willen een verschil 

maken en hun eigen toekomst actief vormgeven. Zo’n 84% van alle 

millennials zegt dat het hun plicht is om de wereld beter te maken. 

Zij zijn waarschijnlijk de voornaamste doelgroep waarop we ons 

moeten richten. Alleen al in de ontwikkelende markten buiten Europa 

en de V.S., waar 80% van de wereldbevolking zal wonen, vertegen-

woordigen jonge mensen meer dan 50% van de wereldbevolking. 

Zelf merken we dat jonge mensen willen werken voor bedrijven waar 

ze een verschil kunnen maken. De helft van onze nieuwe mede-

werkers zegt dat ze voor Unilever kozen vanwege het USLP en op 

LinkedIn zijn we het meest opgezochte FMCG (bedrijf actief in Fast 

Moving Consumer Goods) ter wereld. Unilever zet dan ook actief in 

op directe samenwerking met jonge mensen. Onze Unilever Young 

Entrepreneur Awards bijvoorbeeld bieden jonge sociale onderne-

mers de kans om hun technologiekennis in te zetten om eenvou-

dige oplossingen te ontwikkelen voor complexe uitdagingen en bij 

Unilever leren we dan weer een heleboel van deze jonge ‘brains’. 

Idem dito voor de Unilever Foundry, onze incubator voor start-ups, 

die onze merken in staat stelt te experimenteren met nieuwe digitale 

technologie. Dichter bij huis starten we samenwerkingsverbanden 

met lokale organisaties om arbeidskansen te creëren voor de Next 

Generation die opgroeit in grote Belgische steden als Antwerpen 

en Brussel.” 

VIER GEBODEN

1. “Iedereen kan een verschil maken, ongeacht de 

grootte van het bedrijf. Verandering start bovenaan 

en de bedrijfstop moet zich hier duidelijk op 

toeleggen. In woorden, maar bovenal in daden.”

2. “Onderschat nooit de kracht van samenwerking. 

Geen enkele organisatie die in isolatie werkt, kan een 

betere wereld opbouwen. Daarom is het zo cruciaal 

om samen te werken met anderen, zoals bedrijven, 

klanten, leveranciers, overheden, academici en ngo’s. 

Ze zijn allemaal van belang om de meer duurzame 

vorm van kapitalisme te realiseren die de SDG’s van ons 

eisen. Je eigen waardeketen is een mooi beginpunt.”

3. “Er liggen enorme kansen voor Belgische ondernemers 

en CEO’s om het groeiende momentum aan te grijpen 

om de SDG’s te bewerkstelligen. Sluit je om te beginnen 

aan bij een gevestigde organisatie of een bestaand initi-

atief. Word openlijk voorstander van waar je in gelooft.”

4. “Alles start bij de purpose of zingeving. Het is een 

boeiende tijd om deel uit te maken van een verande-

rende zakenwereld waarin de purpose almaar belang-

rijker wordt. Wie deel wil zijn van die bijzondere agenda 

zal een betekenisvol leven krijgen, waarin je eerlijk 

kunt zeggen dat je een verschil hebt gemaakt en de 

wereld iets beter hebt achtergelaten dan je hem hebt 

gekregen. Er bestaat geen grotere beloning dan dat.”

Waarom zouden 
wij als burgers een 
bedrijf laten bestaan 
als het niet kan 
uitleggen wat het doet 
voor de uitdagingen 
van de wereld?

VBO REFLECT  | VOOR DUURZAME WINS(T) 

38



Bent u erin geslaagd om concurrentiekracht en milieuprestaties  
op een innovatieve manier te combineren? Neemt uw onderneming  
actie op het gebied van duurzame ontwikkeling, en meer bepaald  
op het vlak van milieutechnologie of -strategie?

Laat uw bedrijf dan erkennen door een onafhankelijke jury van experten en neem deel aan  
de Belgian Business Awards for the Environment! 

Deze Award is specifiek voor bedrijven. Het is een niet-commerciële wedstrijd en vormt een springplank om  
de groene knowhow van onze bedrijven te laten erkennen op Europees niveau. De Belgische winnaars worden  
automatisch genomineerd voor de European Business Awards for the Environment, die in 2018 worden  
georganiseerd door de Europese Commissie.

U kan deelnemen binnen 4 categorieën:

VERDIENT UW ONDERNEMING 
DE BELGIAN BUSINESS AWARD 
FOR THE ENVIRONMENT?

Goed beheer of 
management van de 

verantwoordelijkheden van 
de onderneming op sociaal 

en milieugebied

Geslaagde invoering 
van duurzame producten 

en diensten

Geslaagde invoering 
van productietechnieken 

en van processen

Tot stand gebrachte 
samenwerking in het 

kader van internationale 
partnerschappen

Marie-Christine Marghem, Minister van Energie,  
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling: “Wie  

vandaag kiest voor een duurzame onderneming, 
zorgt voor de toekomst. De toekomst van onze 
kinderen én van onze ondernemingen. Ik vraag  
u dan ook deze uitdaging aan te gaan. Morgen 
maakt u het échte verschil.”

Kris Peeters, Vice-eersteminister en Minister van Werk, 
Economie en Consumenten: “België moet de circulaire 
economie omarmen. Dit effent immers niet alleen het 
pad naar een beter milieu, maar leidt ook tot de creatie 
van nieuwe jobs en toegevoegde waarde door onze 
ondernemingen. Deze Business Awards for the Environment
zetten bedrijven die het goede voorbeeld geven in de 

spotlights en dat kan ik alleen maar toejuichen.”

en twee sub-categorieën: Young Talent en Biodiversiteit.

Deze Award wordt gesteund door Kris Peeters (Vice-eersteminister en Minister van Werk,  
Economie en Consumenten) en Marie-Christine Marghem (Minister van Energie,  
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling).

HOE INSCHRIJVEN? 
U heeft tot 31 oktober 2017 om uw bedrijf in te schrijven. 

Het korte inschrijvingsformulier en alle informatie vindt u op 

www.belgianenvironmentaward.be 
of bij het competentiecentrum Duurzame ontwikkeling & Mobiliteit van het VBO 

(mds@vbo-feb.be of tel. +32 2 515 08 31). De uitreiking van de Award vindt plaats op 1 maart 2018 op het VBO.

Partners:

2017-2018

1 2 3 4



Bedankt
voor uw 
score!
In de vorige REFLECT (360° digitaal vooruit! – mei 

2017) vroegen we naar uw appreciatie van het 

VBO-magazine. Bedankt voor uw deelname aan 

deze lezerspeiling*. 

Uw mening stellen we ten zeerste op prijs. Dankzij 

uw feedback kunnen we het magazine nog meer 

aanpassen aan uw informatienoden. 

Enkele resultaten die we u niet willen onthouden:

*  Deze peiling werd beantwoord door 188 REFLECT-lezers, 121 Nederlandstaligen en 67 Franstaligen,
waarvan 86% behoort tot directie of management.

84% Ruim 
90% vindt dat het magazine in zijn geheel 

een hoge informatieve 
waarde heeft vindt de inhoud van REFLECT interessant, 

betrouwbaar en op niveau

7,2/10 
U geeft REFLECT een algemene 
waarderingsscore van77%

vindt de thema’s van de REFLECT-edities 

nuttig voor haar of zijn bedrijf
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20 NOVEMBER. 

OF KIJKT U 

OOK WEG?

Alles wat uw onderneming doet (of niet doet), raakt 

direct of indirect het welzijn van (uw) kinderen. Met die 

kernboodschap sensibiliseren wij de bedrijfswereld voor 

de rechten van het kind. Wij, dat zijn gedreven Belgische 

ondernemers die samen met UNICEF, het VBO en The 

Shift de commissie voor Children’s Rights and Business 

Principles (CRBP) vormen. Kijk niet weg. Want kinder-

rechten respecteren is maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Een must én een opportuniteit. 

Wie kinderrechten zegt, denkt kinderarbeid. Maar opkomen voorWie kinderrechten zegt, denkt kinderarbeid. Maar opkomen voor 

de rechten van het kind gaat veel verder dan hun uitbuiting uitsluiten.de rechten van het kind gaat veel verder dan hun uitbuiting uitsluiten.

Kijk door de ogen van een kind naar uw business. Laat u verrassenKijk door de ogen van een kind naar uw business. Laat u verrassen

door hun innovatieve inzichten. Ze leren ons anders kijken naar dedoor hun innovatieve inzichten. Ze leren ons anders kijken naar de

manier waarop we duurzaam omgaan met de wereld waarin we levenmanier waarop we duurzaam omgaan met de wereld waarin we leven

en zakendoen. We spreken uit ervaring. Telenet bijvoorbeeld maakten zakendoen. We spreken uit ervaring. Telenet bijvoorbeeld maakt 

via zijn project CoderDojo kinderen vertrouwd met de wereld vanvia zijn project CoderDojo kinderen vertrouwd met de wereld van

de informatica. En maakt zo de kloof tussen wat jongeren kunnen ende informatica. En maakt zo de kloof tussen wat jongeren kunnen en

wat de markt zoekt, een stukje kleiner. Cartamundi ontwikkelt samenwat de markt zoekt, een stukje kleiner. Cartamundi ontwikkelt samen

met een lokale hogeschool een spel om de integratie van anders-met een lokale hogeschool een spel om de integratie van anders-

talige nieuwkomers te ondersteunen. En chemiereus Solvay betaalttalige nieuwkomers te ondersteunen. En chemiereus Solvay betaalt 

het ouderschapsverlof voor werknemers in landen waar de overheidhet ouderschapsverlof voor werknemers in landen waar de overheid

die steun niet voorziet.die steun niet voorziet.

“Kinderrechten zijn de verantwoordelijkheid 
van elke onderneming. En een opportuniteit”
Chris Van Doorslaer, CEO Cartamundi

ADVERTORIAL



‘Niets voor mijn kmo’, horen we u denken. Mis. Je moet niet groot‘Niets voor mijn kmo’, horen we u denken. Mis. Je moet niet groot 

zijn om relevant te zijn. Veel bedrijven geven ouders voorrang opzijn om relevant te zijn. Veel bedrijven geven ouders voorrang op

werknemers zonder kinderen om de vakantie te plannen. Anderenwerknemers zonder kinderen om de vakantie te plannen. Anderen

organiseren nooit stafmeetings na 16u00 op woensdag en vrijdagorganiseren nooit stafmeetings na 16u00 op woensdag en vrijdag

of stellen tijdens de zomervakantie hun parking open als speelterrein.of stellen tijdens de zomervakantie hun parking open als speelterrein.

En welk bedrijf neemt geen maatregelen om te voorkomen dat surfenEn welk bedrijf neemt geen maatregelen om te voorkomen dat surfen

naar verontrustende beelden van kinderen onmogelijk wordt?naar verontrustende beelden van kinderen onmogelijk wordt?

Opkomen voor de rechten van het kind hoeft echt niet veel te kosten.Opkomen voor de rechten van het kind hoeft echt niet veel te kosten.

Elk van ons kan een rol spelen, op de werkplek, in zijn marketing ofElk van ons kan een rol spelen, op de werkplek, in zijn marketing of 

in de gemeenschap waar zijn bedrijf is gevestigd.in de gemeenschap waar zijn bedrijf is gevestigd.

Maatschappelijk verantwoord

Kinderrechten zijn de verantwoordelijkheid van elke onderneming.Kinderrechten zijn de verantwoordelijkheid van elke onderneming.

En een opportuniteit! Investeren in de toekomstige generatie isEn een opportuniteit! Investeren in de toekomstige generatie is

een maatschappelijke must. Het is investeren in de werknemers,een maatschappelijke must. Het is investeren in de werknemers,

burgers, klanten en werkgevers van de toekomst. Het is duurzaamburgers, klanten en werkgevers van de toekomst. Het is duurzaam

ondernemen. Het is bouwen aan de 17 Sustainable Developmentondernemen. Het is bouwen aan de 17 Sustainable Development 

Goals (SDG’s) waarvoor 193 landen van de VN zich engageerden.Goals (SDG’s) waarvoor 193 landen van de VN zich engageerden.

Geen enkele ondernemer kan vandaag nog een sterk en bloeiendGeen enkele ondernemer kan vandaag nog een sterk en bloeiend

bedrijf uitbouwen in een wereld waar het kind direct of indirectbedrijf uitbouwen in een wereld waar het kind direct of indirect 

het slachtoffer is van toenemende ongelijkheid, armoede, klimaat-het slachtoffer is van toenemende ongelijkheid, armoede, klimaat-

verandering en onrust...verandering en onrust...

Die rechten van het kind zijn vertaald in tien wereldwijd erkende princi-ld in tien wereldwijd erkende princi-Die rechten van het kind zijn vertaald

pes, de zogenaamde Children’s Rights and Business Principles (CRBP).pes, de zogenaamde Children’s Rights and Business Principles (CRBP).

Ze vormen een belangrijke leidraad voor bedrijven om de potentiëleZe vormen een belangrijke leidraad voor bedrijven om de potentiële

negatieve impact van onze activiteiten op kinderen maximaal te beperk-negatieve impact van onze activiteiten op kinderen maximaal te beperk-

en en onze positieve impact te maximaliseren. De CEO’s van onzeen en onze positieve impact te maximaliseren. De CEO’s van onze

CRBP-commissie hebben dat duidelijk begrepen. Samen met UNICEF,CRBP-commissie hebben dat duidelijk begrepen. Samen met UNICEF,

kinderrechtenexperts, de overheid en academici vormen ze een uniekkinderrechtenexperts, de overheid en academici vormen ze een uniek 

multidisciplinair partnerschap. Nergens anders in de wereld nemenmultidisciplinair partnerschap. Nergens anders in de wereld nemen

bedrijven zelf het voortouw om de rechten van het kind te beschermen. an het kind te beschermen.bedrijven zelf het voortouw om de rechten van

En u? Waarom zou u niet meedoen?En u? Waarom zou u niet meedoen?

20 november, open workshop

U voelt het (nog) niet? Of u weet niet hoe de eerste stap te zetten?U voelt het (nog) niet? Of u weet niet hoe de eerste stap te zetten?

We helpen u graag op weg. Neem gerust contact met ons op. Bel ons!We helpen u graag op weg. Neem gerust contact met ons op. Bel ons!

Word sympathisant of sluit u aan als lid bij ons CRBP-platform.Word sympathisant of sluit u aan als lid bij ons CRBP-platform.

Laat u motiveren op onzeLaat u motiveren op onze open workshopopen workshop. Maandag. Maandag 20 november20 november 
20172017 (Internationale Dag van de Rechten van het Kind) in(Internationale Dag van de Rechten van het Kind) in BrusselBrussel,,
met onder meer Bernard Gilliot (voorzitter VBO) als keynotespreker.met onder meer Bernard Gilliot (voorzitter VBO) als keynotespreker.

Meer weten 
over de workshop?

Stuur ons een mail en we houden u 
op de hoogte. In afwachting vindt u alvast 

inspirerende voorbeelden van collega-CEO’s 
op de CRBP-website (childrenandbusiness.be).

Chris Van Doorslaer
CEO Cartamundi
014/ 44 59 43

chris.van.doorslaer@cartamundi.com

Olivier Marquet
Algemeen Directeur UNICEF België

02/ 233 37 84
omarquet@unicef.be

Co-voorzitters Commissie Children’s Rights 
and Business Principles
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BESTE LEZER

Graag houden we voor u in REFLECT ook de vinger aan de pols van de actualiteit. In elke uitgave krijgt u 
een overzicht van voor het bedrijfsleven belangrijke thema’s die onze experts nauw en secuur aansturen, 
onderhandelen en opvolgen op zowel economische, sociale, juridische als fiscale domeinen.

In de nu volgende bladzijden van REFLECT vindt u een selectie van dossiers waarop onze experts vandaag 
actief zijn om de belangen van onze lidfederaties en de aangesloten bedrijven maximaal te behartigen, dit 
zowel op federaal, Europees als internationaal niveau. 

Per thema krijgt u een status van het dossier, de positionering van het VBO en lichten we ook de ‘next steps’ 
toe. Op die manier hebt u een 360°-kijk op dossiers met een mogelijke belangrijke impact op uw business. 

Een totaaloverzicht van alle dossiers en thema’s die onze experts opvolgen, vindt u op www.vbo.be
(Actiedomeinen). 

Houdt u graag de vinger aan de pols van de recentste socio-economische evoluties van ons land? 
Krijgt u graag snel toegang tot de up-to-date analyses van de VBO-experts? Zo biedt de VBO RADAR 
vandaag informatie en harde cijfers over vier luiken: de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, de 
conjunctuurupdate, de concurrentiekracht, en de fiscaliteit. Ontdek de applicatie op www.vboradar.be 

VBO RADAR – Eén klik naar de sterkste indicatoren!
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Een modernisering ten 
dienste van de ondernemingen 
van vandaag!

WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 

De hervorming van het Wetboek 

van vennootschappen van minister 

van Justitie Koen Geens werd 

deze zomer in eerste lezing goedgekeurd 

door de Ministerraad. Voor de bedrijven 

betekent die vernieuwing een echte 

opportuniteit. Kernbegrippen bij deze 

ingrijpende modernisering van het ven-

nootschapsrecht zijn vereenvoudiging, 

flexibiliteit en duidelijkheid. Het VBO staat 

helemaal achter die drie doelstellingen.

Het huidige Wetboek van vennootschappen 

was inderdaad aan herziening toe. Heel wat 

bepalingen erin beantwoorden immers niet 

langer aan de noden van het zakenleven. 

Bovendien zijn sommige regels onduidelijk of 

niet op elkaar afgestemd. Door een aanpas-

sing aan de eigentijdse noden moet de ge-

plande hervorming bedrijven beter veranke-

ren en hun concurrentievermogen versterken. 

Om te beginnen krijgt het begrip onderne-

ming een nieuwe invulling. Voortaan staat het 

voor elke persoon die een beroepsactiviteit 

uitoefent, met inbegrip van vrije beroepen 

en vzw’s. Bedrijven krijgen ook hun eigen 

rechtbank, die de huidige rechtbank van 

koophandel zal vervangen. 

Het aantal mogelijke vennootschapsvormen 

wordt beperkt van 17 tot 4: een kleine 

revolutie die de duidelijkheid en 

eenvoud ten goede komt. 

De vier vennootschapsvormen 

die zouden overblijven (de 

maatschap, de bv, de cv en 

de nv), moeten beter beant-

woorden aan de doelstellin-

gen en noden van onderne-

mingen. De bv wordt een 

‘kameleon’-vennootschap: 

uiterst polyvalent en bevrijd van heel wat 

regels die zuivere ‘goldplating’ waren. Ze 

krijgt een soepeler stelsel, de kapitaalvereiste 

wordt afgeschaft en de mogelijkheid om 

met een variabel kapitaal te werken wordt

ingevoerd.

De naamloze vennootschap (nv) sluit aan bij 

de internationaal meest verspreide bestuurs-

vormen en zal de structuur mogen kiezen die 

haar het beste past: een monistisch bestuur 

(klassieke raad van bestuur) of, facultatief, 

een echt duaal systeem (raad van toezicht 

en directieraad).

Een andere vrijheid die de hervorming voor 

besloten vennootschappen inhoudt, is dat 

ze de mogelijkheid krijgen om in hun statuten 

een dubbel of meervoudig stemrecht op te 

nemen. Die maatregel biedt met name een 

betere bescherming en een sterkere veranke-

ring voor de oprichters van genoteerde ven-

nootschappen en hun beleggers die zich zo 

beloond zien voor hun 

trouw.

Ten slotte zal een 

vennootschap voortaan 

Belgisch zijn als haar 

vennootschapszetel in 

België gevestigd is. 

Dat biedt vennoot-

schappen meer 

flexibiliteit en zal 

het voor buiten-

landse bedrijven 

aantrekkelijker 

maken om zich 

hier te vestigen.

Contact

Philippe Lambrecht
Bestuurder-secretaris-generaal

Competentiecentrum Recht & 

Onderneming

sge@vbo-feb.be

Zoek op vbo.be

  Wetboek van vennootschappen

Het VBO steunt 
deze hervorming 
van het Wetboek 
van vennootschappen, 
want ze vereenvoudigt 
en verbetert het 
leven van de 
vennootschappen 
in de kern van hun 
bestaansreden: 
ondernemen



WERK & 
ECONOMIE

BOOST UW EXPORT!

Hoofdsponsor

WELK BEDRIJF IS EEN SUCCES IN MEER DAN ÉÉN BRUGGE ?

Kom het te weten op woensdag 20 september tijdens de uitreiking van
de Leeuw van de Export 2017.
Schrijf nu in en kom netwerken met ons netwerk.

Sponsor Locatiesponsor
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Het VBO koos jongerentewerkstelling 

als één van de centrale thema’s voor 

2017. Daarom organiseert het op 

2 oktober een nieuwe editie van het Young 

Talent in Action Forum in BOZAR. Voor 

dat topevenement wist het Fiona Mullan, 

International HR Director van Facebook, te 

strikken. Zij zal op 2 oktober – voor de eer-

ste maal in Europa – het hr-beleid van hét 

socialmediabedrijf bij uitstek toelichten.

Op de eerste editie twee jaar geleden teken-

den zowat 2000 jongeren, bedrijfsleiders, on-

derwijsmensen, beslissers en experts present 

op Brussels Expo. Doel? Antwoorden zoeken 

op de vraag ‘Hoe kunnen we de obstakels 

tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

wegwerken, de mismatch ombuigen naar een 

match en zo de tewerkstellingskansen van 

jongeren bevorderen?’. De werkgroepen en 

workshops, de speeddates, de stemming, 

de debatten en de interactie met de 

deelnemers leverden een rist waardevolle 

pistes op. Op basis daarvan lanceerde het 

VBO al enkele (beleids)aanbevelingen.

Op maandag 2 oktober 2017 

gaan we met deze tweede 

editie verder op ons elan. 

Onze insteek? Zo veel 

mogelijk gemotiveerde 

spelers met mekaar in 

contact brengen om hun 

inbreng te bundelen en 

nieuwe inzichten te sti-

muleren. Met als doel 

de kloof tussen vraag 

en aanbod op de 

arbeidsmarkt te ver-

kleinen, initiatieven 

meer zichtbaarheid 

te verlenen en nog 

meer bruggen te 

slaan tussen:

1. Jongeren en arbeidsmarkt

‘We moeten de actoren meer dan ooit 

overtuigen dat zonder de juiste compe-

tenties en attitudes jobs onbemand zullen 

blijven.’ Het binaire tijdperk van onderwijs 

enerzijds en bedrijfsleven anderzijds is al 

lang voorbijgestreefd. Het VBO pleit dan 

ook voor een betere afstemming van het 

onderwijs op de arbeidsmarkt en een nog 

betere uitwisseling tussen beide werelden.

2. Jongeren en bedrijven en sectoren

De jobzekerheid van vroeger maakt plaats 

voor een toekomst waarin de bereidheid 

om ‘levenslang’ nieuwe vaardigheden aan 

te leren centraal staat. Vandaag komt het 

erop aan de deuren tussen bedrijfs- en 

onderwijswereld nog meer voor elkaar 

open te stellen zodat kennen en kunnen 

elkaar versterken. Stages, praktijklessen 

in het bedrijf, uitwisselingsprojecten, 

volwaardig alternerend leren/werken, 

werkgevers in de klas, lesgevers in het 

bedrijf, … en alle mogelijke varianten 

op deze voorbeelden verhogen de 

opleidingskwaliteit en de arbeidsrele-

vante competenties van de jongeren.

3.  Jongeren en beleid 

Onbekend is onbemind. De meeste jonge-

ren ervaren de politiek als een ver-van-

mijn-bed-show. Maar zij zijn de (ook politie-

ke) leiders van de toekomst en het gekozen 

beleid heeft onvermijdelijk zijn impact op 

hun (toekomstig) leven. Ook hier 

willen we bruggen bouwen. 

Meer informatie over 

Young Talent in Action en 

het programma van het 

gelijknamige Forum vindt u op 

www.youngtalentinaction.be.

Young Talent in Action. 
2e editie!

Contact

Bart Buysse
Directeur-generaal 

ivn@vbo-feb.be

Zoek op vbo.be

  Young Talent in Action 

JONGEREN EN ARBEIDSMARKT

Op maandag 
2 oktober 2017 
gaan we met het 
Forum verder 
op ons elan door 
zo veel mogelijk 
gemotiveerde spelers 
met mekaar in 
contact te brengen 
om hun inbreng 
te bundelen en 
nieuwe inzichten 
te stimuleren





VBO REFLECT  | VOOR DUURZAME WINS(T) 

5050

De actoren van het energiesysteem 

roepen de verschillende regeringen 

al vele jaren op om een gemeenschap-

pelijke visie op energie (en grotendeels op kli-

maat) uit te werken. De grote onzekerheid die 

vandaag heerst, is een echte rem voor ontwik-

keling en investeringen. Eenzame uitzondering 

hierop is de hernieuwbare energie: daarvoor 

geldt een investeringsvriendelijk kader. Maar 

ook dat kader moet kunnen evolueren. 

Visie, zei u? 

Het VBO heeft samen met de sectoren alvast 

‘zijn’ energievisie ingediend bij de regeringen 

(zie de executive summary beschikbaar op 

www.vbo.be). Die steunt op duidelijke doel-

stellingen en identificeert welke middelen 

en beleidsmaatregelen daartoe nodig zijn. 

De totstandkoming van deze visie binnen het 

VBO had heel wat voeten in de aarde, een 

proces waarbij iedere partij noodgedwongen 

de consensus opzocht. Dit maakt de visie 

alleen maar waardevoller. Onze wens is dat 

ze een inspiratiebron mag zijn voor het beleid. 

En voor het sluiten van een ‘nationaal pact’, 

een langetermijnakkoord omtrent de energie-

visie voor ons land tussen, aan de ene kant, de 

verschillende regeringen (en zelfs de verschil-

lende partijen, met inbegrip van de oppositie) 

en, aan de andere kant, de stakeholders 

(werkgevers, vakbonden, ngo’s). Een 

zo breed mogelijke steun is cruciaal 

om zo’n akkoord duurzaam te maken 

in de tijd, wat fundamenteel is voor 

de actoren van het energiesysteem. 

Ieder zijn rol

Omdat de markt vrijgemaakt 

is (er is sprake van 

concurrentie tussen 

de verschillende 

energiebronnen 

en tussen de 

verschillende leveranciers), zijn de actoren 

vrij om de keuzes te maken die zij het 

best achten, binnen de regels die van 

overheidswege worden opgelegd, idealiter 

op Europees niveau. 

De discussie daar gelaten of de marktspelers 

de bevoorradingszekerheid kunnen verzekeren 

zonder de invoering van specifieke mechanis-

mes (daarover bestaat geen consensus), is het 

cruciaal dat de regeringen beseffen dat zij de 

kaarten in handen hebben. Door de spelregels 

te bepalen voor een opschuivend energie-

systeem (intermitterende bronnen, flexibiliteit, 

decentralisering …) nemen ze hun verant-

woordelijkheid en sturen ze het systeem in 

een richting die toekomstbestendig moet zijn.

Vandaag maken onze beleidsmakers, federaal 

en regionaal, nog onvoldoende werk van het 

uittekenen van een duidelijke en toekomst-

gerichte koers, gestoeld op een grondig 

begrip van de uitdagingen op energiegebied 

en de interacties tussen verschillende 

aspecten. Dat de verschillende niveaus zich 

gezámenlijk achter een visie moeten scharen, 

maakt de zaken er natuurlijk niet makkelijker 

op. Terugtellende meters, datamanagement, 

de rol van de distributienetbeheerders, 

de gemeenschap van consumenten/

producenten e.d. zijn maar enkele 

voorbeelden van vraagstukken 

die een duidelijke richting 

vereisen.

Met deze visie op tafel te 

leggen, heeft het VBO zijn 

huiswerk klaar. De bal ligt nu in 

het kamp van de regering(en). 

Geen tijd te verliezen!

VBO legt ‘zijn’ visie 
op tafel 

ENERGIE

Contact

Olivier Van der Maren
Executive Manager 

Competentiecentrum Duurzame 

Ontwikkeling & Mobiliteit

ovm@vbo-feb.be 

Zoek op vbo.be

  Energie

Onze regeringen 
maken onvoldoende 
werk van het 
uittekenen van 
een duidelijke en 
toekomstgerichte 
koers
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Substantiële hervorming 
maar er blijven 
aandachtspunten

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Contact

Jean Baeten
Executive Manager

Competentiecentrum Fiscaliteit 

& Investeringen

jb@vbo-feb.be

Zoek op vbo.be

  Vennootschapsbelasting

Het zou goed zijn, 
mocht de regering 
de Fairness Tax 
afschaffen

De federale regering besliste om 

de vennootschapsbelasting te 

verlagen. Die substantiële hervor-

ming, die op termijn 5 miljard euro aan 

lasten zal verschuiven, is een goede zaak. 

Vooral voor buitenlandse ondernemingen. 

Zij kijken immers in eerste instantie naar 

het nominale tarief dat voortaan opnieuw 

concurrentieel is ten opzichte van onze vier 

directe buurlanden.

Voor het VBO zijn drie elementen cruciaal: 

een daling van het nominaal tarief tot 

minstens 24% met een extra inspanning 

voor kmo’s (1), de invoering van de fiscale 

consolidatie (2) en het behoud van het 

principe van de notionele interestaftrek (3). 

We vinden ze grotendeels terug in de 

geplande hervorming.

Zo daalt het nominale tarief in twee stappen 

naar 29,58% in 2018 en 25% in 2020. Het 

tarief voor ‘kleine ondernemingen’ bedraagt 

vanaf 2018 al 20% (1) voor het deel van 

de winst onder de 100.000 euro. De wet 

bepaalt nu ook al dat vanaf 2020 onderne-

mingen de techniek van de fiscale consoli-

datie kunnen toepassen. Dat betekent dat 

een bepaalde groep van ondernemingen 

verliezen tussen verschillende dochters 

kan verrekenen (2). Ten slotte blijft het 

principe van de notionele interestaftrek 

behouden, maar in heel beperkte mate (3).

Nog belangrijk: de octrooiaftrek werd sinds 

vorig jaar conform met de OESO-richt-

lijnen hervormd en fors verbeterd.

De hervorming schuift dan wel tal van 

schadelijke maatregelen van tafel, 

toch blijven bepaalde moda-

liteiten problematisch.

Twee voorbeelden: Zo komt er een mini-

mumbelasting (8,8% in 2018 en 2019 en 7,5% 

in 2020), uitgewerkt naar Duits model. 

Is dat zo? Een strengere Belgische variant 

toegepast op alle overgedragen aftrekposten 

(en niet enkel op de overgedragen verliezen) 

en op de nieuwe notionele interest, bezorgt 

ons land een concurrentienadeel. Er bestaat 

vandaag trouwens al een minimumbelasting 

voor ondernemingen, de Fairness Tax. 

We riskeren dus dat er vanaf 2018 twee 

minimumbelastingen tegelijk bestaan. 

Bovendien is de Fairness Tax volgens het 

Europees Hof van Justitie in strijd met de 

Europese regelgeving. Het zou dus goed 

zijn, mocht de regering die belasting 

onmiddellijk afschaffen.

Daarnaast is er geen verhoging van het 

vrijstellingspercentage van 95% naar 100% 

in geval van de Definitief Belaste Inkomsten 

(DBI’s), i.e. dividenden gekregen door een 

moedervennootschap van haar dochters. 

Dat is nochtans de evolutie in de Europese 

Unie en de OESO en cruciaal voor Belgische 

groepen en de verankering van Belgische 

familiale holdings.

Het spreekt voor zich dat 

wij de uitvoering van 

de politieke afspraken 

nauwgezet opvolgen. 

Het is belangrijk dat 

de wetteksten goed 

worden opgemaakt en 

dat de volledige 

hervorming (dus 

ook de maatrege-

len die in 2020 in 

werking treden) 

in de wet wordt 

voorzien. 
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België, voorkeursregio voor 
logistieke activiteiten?

LOGISTIEK

Contact

Nicolas Coomans
Competentiecentrum Duurzame 

ontwikkeling & Mobiliteit

nc@vbo-feb.be

Zoek op vbo.be

  Logistiek

België kan qua logistiek terugvallen 

op een aantal onmiskenbare troeven. 

Denken we maar aan de kwaliteits-

volle haven- en luchthaveninfrastructuur, 

de productieve werknemers en het reële 

innovatievermogen. Met zijn ‘Visie voor 

de logistiek in België’, roept het VBO zowel 

onze beleidsmakers als onze ondernemingen 

op om te innoveren teneinde van ons land 

een preferentiële bestemming te maken 

voor logistieke activiteiten.

In de ruime zin is ‘logistiek’ een overkoe-

pelende term voor alle activiteiten rond het 

verwerken van een goederenstroom. Die 

activiteiten zijn van vitaal belang voor de eco-

nomie, want ze laten de ondernemingen toe 

zich te bevoorraden in grondstoffen en hun 

goederen op de juiste bestemming te krijgen. 

Volgens een recent rapport van de Nationale 

Bank is de logistieke sector goed voor wel 3% 

van de toegevoegde waarde in ons land. Tel 

daarbij nog de ‘indirecte’ waarde, gecreëerd 

door onderaannemers en leveranciers, en de 

waarde van de zgn. ‘in house’-logistiek (van 

de ondernemingen intern, bijvoorbeeld trans-

port voor eigen rekening), en je komt uit op 

in totaal 7,6% van het bbp. Qua arbeids-

plaatsen zijn 320.000 personen, of 8% 

van de voltijdse equivalenten, actief 

in logistieke activiteiten. Dit hoeft 

niet te verbazen als we bedenken 

dat meer dan 1000 multinationals 

België hebben gekozen voor hun 

Europese distributiecentrum.

Deze indrukwekkende 

cijfers verhullen 

echter een aantal 

pijnpunten, te 

beginnen met de 

arbeidsflexibiliteit. 

Producten op maat, thuislevering binnen de 

24 uur en gratis retourneren: de hoge eisen 

van de consument maken dat je als onderne-

ming altijd paraat moet staan, ook ’s nachts 

en in het weekend. Die wendbaarheid mag 

dan wel noodzakelijk zijn, ze wordt evenwel 

belemmerd door de rigide sociale wetgeving. 

Zo begint ‘nachtarbeid’ bij ons om 20.00 u, in 

de buurlanden pas om middernacht. Dit soort 

beperkingen zorgt ervoor dat ondernemin-

gen die actief zijn in de e-commerce hun dis-

tributiecentrum vaak aan de andere kant van 

de grens vestigen, in Nederland of Duitsland.

Die obstakels moeten een katalysator 

zijn voor innoverende oplossingen. 

Zit het verkeer vast in de spitsuren? 

Dan moeten we nadenken over leveringen 

op andere tijdstippen of met andere 

transportmiddelen. Voldoet de huidige 

arbeidsorganisatie niet meer om in te spelen 

op de vraagschommelingen? Misschien 

kunnen pools van logistieke werknemers 

die naar verschillende bedrijven kunnen 

worden gedetacheerd een interessante 

optie zijn. Dat alles is wellicht gemakkelijker 

gezegd dan gedaan, maar onze boodschap 

is duidelijk: wij doen een oproep 

aan de ondernemingen en de 

overheid om samen te werken 

en te innoveren om België op 

het juiste spoor te zetten naar 

een performante, betrouwbare 

en duurzame logistiek.

De logistieke 
activiteiten 
genereren in totaal 
7,6% van het bbp 
en zo’n 320.000 
arbeidsplaatsen



Schrijf u in op

www.youngtalentinaction.be
Daar vindt u ook het volledige programma.

WAAROM RAAKT UW VACATURE

MAAR NIET INGEVULD?

MAKE IT HAPPEN ! 

Maandag 2 oktober verzamelen 

werkgevers, onderwijsspecia-

listen, beleidsmakers, beslissers 

en jongeren in BOZAR (Brussel) 

om zichzelf en de nieuwe 

arbeidsdynamiek beter te 

leren kennen.

SLEUTELMOMENTEN:

EEN PROGRAMMA OP MAAT 

VAN DE JONGEREN

•  Speeddates met bedrijfsleiders 
en HR-managers

• Jobs van de toekomst

• Boeiende workshops

•  Uitdagende ‘Debattles’

tussen jongeren en politici

KEYNOTE VAN 

WERELDFORMAAT

Laat u inspireren door de keynote

van Fiona Mullan, International 

HR-Director van Facebook



SELECTIE VAN UITGEGEVEN EN 
NIET-UITGEGEVEN RECHTSPRAAK
VAN ARBEIDSGERECHTEN EN -HOVEN

SOCIALE RECHTSPRAAK

OPZEGGING
Kennisgeving – aangetekend – onjuist adres vermeld op het ontvangstbewijs van de 

neerlegging ter post – volstrekte nietigheid – gevolgen

De kennisgeving van een opzegging bij aangetekende brief is nietig indien het adres op het 

ontvangstbewijs van de neerlegging ter post onjuist is. De werknemer kan de nietigheid van 

de opzegging niet dekken en de rechter moet ze ambtshalve vaststellen. Die nietigheid treft 

de kennisgeving van het ontslag met opzegging. In dat geval heeft het ontslag onmiddellijke 

uitwerking tenzij de rechter oordeelt dat, na een redelijke termijn, de partijen hun recht zich 

te beroepen op een onmiddellijk ontslag verzaakt hebben. In dat geval wordt de uitvoering 

van de arbeidsovereenkomst voortgezet tot er op een andere wijze een einde aan wordt 

gemaakt. 

Arbeidshof Brussel, 7 november 2016, JTT, 2017, 86. 

ONTSLAG
•   Dringende reden –ontslag door een onbevoegde persoon – bekrachtiging – termijn

De bekrachtiging door de raad van bestuur van de werkgever van het ontslag gegeven 

door zijn CEO, die in beginsel daartoe een bijzondere volmacht moest bezitten, dient 

te gebeuren binnen drie werkdagen na de vaststaande kennis van de feiten door de 

persoon of het orgaan bevoegd om de overeenkomst in naam en voor rekening van de 

werkgever te verbreken.

Arbeidshof Luik, 9 augustus 2016, JTT, 2017, 110.

•  Beschermde werknemer – wet van 19 maart 1991 – vordering tot re-integratie – kan 

niet worden ingesteld door de raadsman van de werknemer

Het verzoek tot re-integratie namens de werknemer beschermd door de wet van 

19 maart 1991 kan niet geldig worden aangevraagd door zijn raadsman, zelfs als die 

houder is van een bijzondere volmacht. 

Arbeidshof Brussel, 6 juni 2016, JTT, 2017, 143.

•  Dringende reden – diefstal

Het feit dat een bediende zich buiten de verkoopruimte bevindt in het bezit van goederen 

waarvoor geen betalingsbewijs kan worden voorgelegd, is ongetwijfeld van aard om de 

verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk te maken. Bij de beoordeling 

van de dringende reden kan geen rekening worden gehouden met het feit dat de waarde 

van de goederen die de werknemer niet betaalde (een koffiekoek en twee kleine rozijnen-

broodjes, samen 1,79 euro) zeer klein was. 

Arbeidshof Brussel, 10 februari 2017, JTT, 2017, 190.
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BESCHERMDE WERKNEMER
Pesterijen – aanvang van de bescherming

De bescherming tegen ontslag waarvan sprake in artikel 32terdecies 

van de Wet Welzijn Werknemers neemt een aanvang op het ogenblik 

dat een klacht werd ingediend bij de met het toezicht belaste 

ambtenaar. Die aanvangsdatum van de bescherming geldt ongeacht 

of de werkgever al dan niet op de hoogte is van het feit dat de 

werknemer een klacht heeft ingediend. Deze bescherming geldt 

wanneer een klacht wordt ingediend en wordt niet beïnvloed door 

het al dan niet gegrond zijn van de klacht. 

Arbeidshof Brussel, 23 december 2016, JTT, 2017, 126.

CONVENTIONELE OVERDRACHT VAN 
ONDERNEMING
Verkrijger die niet behoort tot hetzelfde paritair comité als de 

overdrager – artikel 20 wet op de collectieve overeen-

komsten – draagwijdte

Wanneer, ten gevolge van een conventionele overgang 

van onderneming, de verkrijger niet behoort tot 

hetzelfde paritair comité als de overdrager, is de 

verkrijger er niettemin toe gehouden de bepalingen 

van de collectieve overeenkomsten gesloten binnen 

het paritair comité van de overdrager na te leven zoals 

ze golden op het tijdstip van de overgang en dit tot 

de datum van hun opzegging of uitdoving. 

Arbeidsrechtbank Henegouwen (afdeling 

Charleroi), 20 juli 2016, JTT, 2017, 144.

ARBEIDSOVEREENKOMST
Ontslag gegeven door de werkgever 

voor of tijdens de schorsing van de 

uitvoering van de overeenkomst 

– opzeggingstermijn loopt niet tijdens 

de schorsing – dwingende bepaling ten 

gunste van de werknemer – bescher-

ming van de werknemer – verbod te 

verzaken zolang de bestaansreden 

aanwezig is – gevolgen

In geval van ontslag gegeven door de werkgever voor of tijdens 

de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst, loopt 

krachtens artikel 38, § 2, lid 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende 

de arbeidsovereenkomsten, de opzeggingstermijn niet gedurende 

de schorsing. Deze dwingende bepaling schept ten gunste van de 

werknemer een bescherming die hij niet kan verzaken zolang haar 

bestaansreden aanwezig is. Daaruit volgt dat de werknemer slechts 

de schorsing van de opzeggingstermijn kan verzaken zodra ze zich 

heeft voorgedaan en alleen voor de reeds verlopen tijdsduur van die 

schorsing. 

Hof van Cassatie, 30 januari 2017, JTT, 2017, 186.

PREMIE GROEPSVERZEKERING
Loon

Geldsommen die door de werkgever aan derden worden betaald, 

wanneer de werknemer op deze betaling aanspraak kan maken en 

zijn recht hiervoor steunt op de arbeidsovereenkomst, zoals de 

premies voor een groepsverzekering betaald door de werkgever in 

uitvoering van een reglement dat deel uitmaakt van de arbeids-

overeenkomst en het financieren van een pensioenfonds beoogt, 

maken deel uit van het loon zoals gedefinieerd in artikel 2, alinea 1 

van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 

loon der werknemers. 

 Hof van Cassatie, 12 september 2016, Larcier Cassation, 

2017, 367.
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Contact

Antoine Vanden Abeele
Geassocieerd advocaat

Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte

a.vandenabeele@bellaw.eu 
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Meer info: www.vbo.be/events

VBO AGENDA

REDACTIE Vanessa Biebel, Johan Van Praet MET DE MEDEWERKING VAN Freek Bracke, Alexis Brouhns, Jean-Pierre Clamadieu, Maarke De Staercke, Stéphanie 
Fellen, Olivier Legrain, Paul Polman, Wilfried Remans, Chris Van Doorslaer REDACTIE THEMA’S Jean Baeten, Bart Buysse, Nicolas Coomans, Olivier Joris, Philippe 
Lambrecht, Antoine Vanden Abeele, Olivier Van der Maren, Johan Van Praet EINDREDACTIE Linda Janssens, Anne Michiels VERTALING Vertaaldienst VBO 
PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes OPMAAK Landmarks FOTOGRAFIE Unilever, Jean-Jacques De Neyer (Triptyque) ILLUSTRATIES Peter Willems 
(Vec-star) DRUK Graphius VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel RECLAMEREGIE ADeMar, Graaf de Fienneslaan 21, 
2650 Edegem (Antwerpen) Contact: Nele Brauers, Tel. 03 448 07 57, nele.brauers@ademaronline.com

REFLECT est également disponible en français.
REFLECT kunt u ook lezen op www.vbo.be > Publicaties > REFLECT

ISBN: 9789075495324 Wettelijk Depot: D/0140/2017/3

Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel 
Tel. 02 515 08 11 - Fax 02 515 09 99
info@vbo-feb.be - www.vbo.be

TOT DECEMBER 2017 
VBO SD WORX 
SOCIAL ACADEMY

Bouwen aan een constructieve sociale dialoog 

en een beter sociaal klimaat in uw bedrijf. Dat 

is de essentie van de ‘social academy’.

Donderdag 28/9/2017 > 14.00 u. tot 

17.00 u. - Hoe disruptief is uw 

arbeidsorganisatie?

Donderdag 26/10/2017 > 14.00 u. tot 

17.00 u. - Sociaal overleg in, door en 

voor het bedrijf 

Donderdag 09/11/2017 > 14.00 u. tot 

17.00 u. - Klein en dapper. Sociaal 

overleg in kmo’s 

Slotsessie Sociaal overleg -  
Maandag 11/12/2017 > 15.30 u. tot 

18.00 u. - Was het vroeger beter? Moet 

het morgen anders?    

PLAATS: VBO, BRUSSEL

INFO: www.socialacademy.be  

df@vbo-feb.be, T 02 515 07 77

TOT NOVEMBER 2017 
DE MIDDAGEN VAN DE 
INTELLECTUELE EIGENDOM

Specialisten van België, Frankrijk, Duitsland 

zullen hun analyses en hun praktijkervaring 

met u delen.

Dinsdag 26/9/2017 > 12.30 u. tot 14.00 u.  

Overzicht van de actualiteit 2016-2017 

inzake intellectuele eigendom 

Donderdag 23/11/2017 > 12.30 u. tot 

14.00 u. - Uberisering, internet der 

dingen en aansprakelijkheid van robots: 

nieuwe juridische uitdagingen voor de 

bedrijfswereld

PLAATS: VBO, BRUSSEL

INFO: www.vbo.be 

spo@vbo-feb.be, T 02 515 09 11

2 OKTOBER 2017 
VBO-FORUM YOUNG TALENT 
IN ACTION – 2ND EDITION

Maandag 2 oktober verzamelen werkge-

vers, onderwijsspecialisten, beleidsmakers, 

beslissers en jongeren in BOZAR (Brussel) 

om zichzelf en de nieuwe arbeidsdynamiek 

beter te leren kennen a.d.h.v. speeddates 

en workshops. Ze laten zich onder meer 

inspireren door een topkeynote van Fiona 

Mullan, International HR Director van 

Facebook. Meer info en het programma 

vindt u op www.youngtalentinaction.be

PLAATS: BOZAR, BRUSSEL

INFO: www.youngtalentinaction.be  

spo@vbo-feb.be, T 02 515 09 11
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Brussels Airport Company: 
bruisende luchthaven en unieke werkplek

Als uitbater staat Brussels Airport Company aan het roer van één van de meest 
bruisende luchthavens van Europa. Zo’n 800-tal medewerkers werken dagelijks  

aan de duurzame ontwikkeling van de luchthaven.

Wij zijn een groeiend bedrijf met een heel divers jobaanbod, ambitieuze projecten, 
mooie doorgroeimogelijkheden en een sterk mobiliteitsbeleid.  

Het fantastische uitzicht krijg je erbij.

Unlike any Unl
other joboth

Interesse in één van de vacatures? Surf naar onze website 
www.brusselsairport.be/jobs en solliciteer online!

#unlikeanyotherjob 
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