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Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval;
Bestuur;
Duurzaamheid;
Maatschappij;
Natuur;
Economie;
Energie;
Leiderschap;
Leren;
Mobiliteit;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie;
Sociale Media;
Spiritualiteit;
Toerisme;
Voeding;
Water;
Werk;
Wonen;
Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.
Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.
Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken.
Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben
meegedacht.

Voorwoord
Met heel veel plezier, inspiratie, maar niet altijd zonder moeite, hebben wij gewerkt
aan de totstandkoming van dit rapport. ‘Wij’ wil zeggen de leden van de werkgroep
economie van het project ‘Our Common Future 2.0’. Voorafgaand aan dit project
kenden we elkaar niet of nauwelijks, nu, na afloop des te beter. Wij presenteren met
enige trots dit document dat een stevige, maar ook haalbare, visie neerlegt voor een
duurzame economie.
Wij hebben ons voor dit rapport laten inspireren door elkaar, door wat we de
afgelopen jaren gelezen hebben in boeken, kranten, (economische) tijdschriften
wetenschappelijke publicaties, maar ook door een aantal interviews dat wij speciaal
voor dit rapport hielden. Wij willen dan ook onze dank uitspreken aan de mensen die
de tijd hebben genomen om uitgebreid met ons te spreken over duurzaam
ondernemen, de verantwoordelijkheid en rol van banken, beleggers, pensioenfondsen,
media en de overheid. Met naam en toenaam willen wij ze hier noemen: Hein Kroft,
Manager External Affairs bij De Ruyter, Vincent van Assem, mede-oprichter van FIER,
Arjen Boekhold , cacao programma manager bij Solidaridad , Willem Lageweg,
directeur MVO Nederland, Kris Douma, Head Responsible Investment & Active
Ownership bij Mn-Services, Willem Scherpenhuijsen Rom, oud voorzitter Raad van
Bestuur van ING en oud-commissaris van Triodos Bank, Danielle Melis, docent en
onderzoeker op Nyenrode Business Universiteit, Ruud Koornstra, ondernemer bij
Tendris.
Ook zijn wij dank verschuldigd aan Rabobank en SNS-bank die vergaderruimte
beschikbaar stelden tijdens de voorbereidingen, maar ook aan diverse van onze
werkgroepleden die hun huiskamers deelden voor nuttige en aangename werksessies.
Het moet gezegd: onze visie berust deel op ‘common knowledge and insigths’
waarvan we de (inspiratie)bronnen niet altijd meer konden traceren of ons herinneren.
Vaak zochten we de feiten bij ons verhaal, maar niet minder vaak lieten we ons door
nieuwe feiten en inzichten in de loop van de voorbereidingen op andere ideeen
brengen. Dit rapport is dan ook zeker geen doorwrocht wetenschappelijk werk, maar
wel een passievol pleidooi voor een betere samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat
dit moet, maar zeker ook dat het kan. Wij zullen ons na publicatie van dit rapport
blijven inzetten voor een duurzame samenleving en de vorderingen richting een
duurzame economie op de voet blijven volgen!
Namens de leden van de OCF 2.0 economiewerkgroep,
Voline van Teeseling
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Summary
Towards a sustainable economy - Time for another game
The current state of the global free market economy resembles the final
stages of the Monopoly game. When the game started, every player had the
same opportunities. There were plenty of streets to be bought, and houses
and hotels to be built. At every turn, more money was earned and spent. The
economy was growing.
Nowadays, all streets are sold. Some players have got rich, while (most) others have
inevitably fallen back into poverty and eventually bankruptcy. For the winners, the
game is still fun. The rest just has to sit and wait until the game is over. Probably,
some of them are thinking about ways to quit the game or they may just want to
throw the board through the room.
In the real world, we see the same mechanisms as in the Monopoly game. Natural
resources are depleted, wealth is distributed in an extremely unequal way, and it is
not very difficult to point out the winners and losers. And as the world population is
growing, new players join the game every day. It is obvious that this cannot continue
forever. We have to change the rules of the economy game.

Vision of a sustainable economy
When envisioning a sustainable future in 2035, we think these will be key elements:
• Economic growth will still be important in 2035, but the definition of growth
includes innovation, happiness and personal growth.
• We do not consume more than our planet can produce. Edible fish species are
no longer endangered, forests are harvested in a sustainable way. The focus on
possession of goods (like cars) is replaced by access to goods and services
(transportation), so that much less materials are needed for production. Prices
reflect real costs, including all negative side effects of production,
transportation and disposal.
• Companies are owned by loyal shareholders or by cooperations, and managed
by people who aim at adding value for the society and making profit at the
same time. A new market index ranks companies accordingly.
• Economic benefits are distributed in a fair way. Extreme poverty no longer
exists, nor does extreme wealth.
• Companies, banks and insurance companies can be trusted, not only because
they are monitored by NGOs, media and governments, but also because they
feel responsible for their role in society.
Play the game
In order to get to this sustainable economy within 25 years, all players will have to
contribute. Leadership in this field will be necessary, not only by business leaders or
politicians, but also by informal leaders in new, virtual networks. Also, tax systems will
have to be reformed in a way that favors the conservation of natural resources,
participation and equal opportunities. In financial markets, high frequency trading of
stocks should be made less attractive so long term commitment of shareholders with
companies is stimulated. Universities should develop new knowledge about measuring
economic effects. Schools can educate their students about sustainability issues.
Pension funds should facilitate the transition by investing in sustainable companies
and by using their financial power to have companies shift to a more sustainable way
of operating. Governments should focus their policies on stimulating the change
needed. Consumers can do their job by shopping for sustainable products, and pay
fair prices.
We are convinced that most people, governments and companies already
realize that a sustainable economy is truly a better economy. However, in the
way we are playing the game now, a rapid shift towards a sustainable
economy equals losing it. The main challenge therefore will be changing the
rules.

Samenvatting

Naar een duurzame economie in Nederland
De hoogste tijd voor een ander spel!

1. Introductie
1.1 Inleiding
Het Brundtlandrapport ‘Our Common Future’ uit 1987 introduceerde de term
‘duurzame ontwikkeling’. De definitie van duurzame ontwikkeling was en is nog
steeds ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder
daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in
hun behoeften te voorzien’ (WCED, 1987). Wat ons betreft staat de noodzaak om
duurzame ontwikkeling volgens deze definitie toe te passen nog steeds als een huis.
De voorwaarden die in het Brundtlandrapport worden gesteld aan duurzame
ontwikkeling zijn echter aan een herziening toe. Eén van de voorwaarden die de
Commissie Brundtland stelde aan duurzame ontwikkeling is economische groei
(WCED, 1987). Ten tijde van het verschijnen van het Brundtlandrapport was op dit
punt al veel kritiek (Dijk, van et al., 1990) en sinds de laatste wereldwijde financiële
crisis, is die kritiek na 20 jaar weer springlevend, zij het deze keer niet als reactie op
het Brundtlandrapport.
In dit deelrapport presenteren wij onze visie op een duurzame economie, waarin wij
onder andere het paradigma van economische groei, in de zin van groei van het BNP,
onder de loep nemen. Wij blikken daarbij vooruit naar een economie die ons over 25
jaar dichter bij een duurzame samenleving brengt. Wij doen tevens een poging om de
brug te slaan van de situatie anno 2010 naar dit punt in de verte door een analyse te
maken van de huidige problemen en door het aandragen van de belangrijkste
oplossingen. We diepen het onderwerp ‘economie’ verder uit via een aantal thema’s
die naar ons idee het meest illustreren wat er aan de hand is.
Economie is volgens het woordenboek de wetenschap die het menselijk streven naar
welvaart tot voorwerp heeft of, uitgebreider, het geheel van financiële voorziengen, de
handel en industrie van een land (Van Dale, 2010). Belangrijk voor dit deelrapport is
tevens dat de economische wetenschap bestudeert hoe de mens met schaarse
middelen handelt om zijn behoeften te bevredigen. De kernvraag van de economische
wetenschap is hoe schaarse, dus beperkt beschikbare, middelen optimaal worden
verdeeld. De term economie wordt ook gebruikt in de zin van behoeftebevrediging van
een land en zijn inwoners. 'Het gaat goed met de economie' betekent dat er
welvaartsgroei is: de lonen stijgen, de werkloosheid is laag en de bedrijven maken
winst (Wikipedia (1), 2010). Op deze manier bekeken is het streven naar duurzame
ontwikkeling dus een centraal economisch thema. Duurzame ontwikkeling gaat over
een rechtvaardige verdeling van schaarse middelen. Heel veel studies wijzen
inmiddels uit dat veel natuurlijke hulpbronnen (grondstoffen, brandstoffen, voedsel en
biodiversiteit) inmiddels zo schaars aan het worden zijn dat we niet meer in de
behoeften van toekomstige generaties kunnen voorzien, tenzij we erin slagen de
economie te verduurzamen.
De Nederlandse economie is op vele manieren verknoopt met de economieën van
andere landen. Zo zijn er bijvoorbeeld Nederlandse multinationals met het
hoofdkantoor in de Amsterdamse Zuidas, maar met productielokaties verspreid over
vele landen en continenten. Ook kunnen gebeurtenissen elders in de wereld enorme

gevolgen hebben voor onze economie. Zo werden in de VS slechte hypotheken
verstrekt en de risico’s doorverkocht, wat resulteerde in de financiële crisis van 2008
en de ondergang van vele banken. Alhoewel we het thema economie beschouwen
vanuit de Nederlandse situatie, ontkomen we er niet aan iets te zeggen over de
impact die onze economie heeft op die van anderen en op mensen in de rest van de
wereld en vice versa.
Dit rapport is het gezamenlijk resultaat van een bijzonder project. Ruim twintig
mensen hebben in drie maanden deze visie op de economie van de toekomst met
voornamelijk on-line contact voortgebracht. De deelnemers hebben zeer verschillende
achtergronden en kenden elkaar van te voren niet. Daarbij speelde de vraag in
hoeverre een visie op de economie los te koppelen is van de visies uit de andere
deelrapporten uit het OCF 2.0-project, zoals productie of energie. De economie is een
overkoepelend thema dat alle andere thema’s ook raakt. Wij hebben in dit rapport
bewust gekozen om met name te kijken naar de economie en naar economische
instrumenten. Wij hebben ons, zij het soms met moeite, onthouden van visies op
bijvoorbeeld onze voedsel- en energievoorziening, er vanuitgaande dat andere
werkgroepen in het OCF 2.0-project die visies zullen leveren.
Dit rapport is geen wetenschappelijk relaas. Het is het resultaat van onderlinge
discussies aangevuld met common knowledge, bronnen uit de literatuur en een reeks
van interviews. De interviews hielden wij met diverse mensen die zich inzetten voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of die werkzaam zijn in de financiële
wereld. Zie de bijlagen voor literaire bronnen en interviewverslagen.

1.2 Visie
Over 25 jaar heeft de Nederlandse samenleving enorme vooruitgang geboekt op weg
naar duurzaamheid. Dat kan ook eigenlijk niet anders (zie 1.3 ‘Probleemanalyse’). Een
ultieme duurzame maatschappij (een droomwereld) ligt waarschijnlijk iets verder weg,
maar is wel onze uiteindelijke stip op de horizon. Een duurzame samenleving, vanuit
economische invalshoek bekeken, omvat de volgende elementen:
•

•

Wij consumeren niet meer dan verantwoord is op basis van wat de wereld
biedt aan natuurlijke hulpbronnen. Wij buiten noch natuur en grondstoffen,
noch mensen uit om in onze materiele behoeften te voorzien. Onze behoeften
zijn sowieso verschoven: van behoefte aan (materieel) bezit, zijn onze
behoeften deels verschoven naar behoefte aan ontplooiing, ontwikkeling,
gezond en met aandacht leven. We hebben geen eigen vervoermiddelen meer,
maar toegang tot vervoer (Koornstra, 2010), we eten meer seizoensproducten
en betalen voor voedingsmiddelen een reële prijs. We eten bijvoorbeeld nog wel
eens kabeljauw, maar alleen op heel bijzondere dagen, want het kost zo’n
€250,- per kilo. Onze levensdoelen gaan meer dan nu over kwaliteit dan over
kwantiteit en meer over toegang tot voedsel, vervoer, energie dan over bezit.
We hebben een solidariteitsstelsel dat weer generaties mee kan. Dit stelsel
omvat een solidair pensioenstelsel, een zorgstelsel, onderwijs etc.
Pensioenfondsen hebben op tijd ingezien dat ze een heel ander type
dienstverlening moesten gaan verlenen dan ze deden. Uitkering van een
geldbedrag is veranderd in het zorgen voor een goede oude dag doordat de
pensioenfondsen dusdanig in de basisstructuur hebben geïnvesteerd dat de dan
actieve bevolking in staat is om ook te zorgen voor de op dat moment
hulpbehoevenden en ook in staat is om voor zichzelf te zorgen (Berg, de,
2010). De pensioenleeftijd ligt in 2035 overigens gemiddeld hoger dan in 2010,

•

•

•

•

•

zo rond de 68, inclusief deeltijdpensioen. Als gevolg hiervan zijn de relaties
tussen de verschillende generaties ontspannener geworden. Ook de
gezondheidszorg is veranderd. Er is veel meer aandacht voor preventie en
algemene gezondheid (Koornstra, 2010).
Bedrijven produceren diensten en producten die in eerste instantie
meerwaarde creëren voor de maatschappij. Bedrijven hoeven geen onzinnige
producten meer te ontwikkelen, want groeicijfers staan minder onder druk dan
25 jaar geleden. Het denken in korte-termijn aandeelhouderswaarde heeft tot
een kaalslag geleid onder veel beursgenoteerde ondernemingen, omdat zij
onvoldoende in staat bleken aan randvoorwaarden voor lange termijn succes te
voldoen. Bedrijven met duurzame aandeelhouders, pensioenfondsen en andere
lange-termijn beleggers bleken veel beter in vergroening, innovatie en het
aantrekken en behouden van de beste mensen, omdat dit soort processen nou
eenmaal een lange adem vergen. Mede door deze kaalslag, is het aandeel van
co-operaties, zzp-ers en familiebedrijven in de economie gestaag gegroeid.
Bedrijven anno 2035 hebben een vorm van direct aandeelhouderschap
geïntroduceerd dat het meest in de buurt komt van een coöperatie of ‘loyaal’
aandeelhouderschap. Bedrijven worden geleid door mensen die zich de vraag
stellen hoe hun bedrijf meerwaarde kan creëren voor de maatschappij en dit
winstgevend kan blijven doen. Gelukkig is er een nieuwe index die aangeeft in
welke mate bedrijven meerwaarde creëren, afgemeten aan de mate waarin
bedrijven reële prijzen betalen voor grondstoffen en arbeid, producten leveren
en ontwikkelen die effectief met grondstoffen omgaan door ze te hergebruiken
en tegelijkertijd daadwerkelijk nut hebben voor hun afnemer.
Ook banken leveren primair diensten ten behoeve van het algemeen nut. Zij
leveren diensten voor consumenten en bedrijven die spaargeld veilig weg willen
zetten, die leningen aangaan en geld dat ze ‘over’ hebben op een zinvolle
manier willen investeren. Banken rekenen voor hun dienstverlening een reële
prijs en zijn transparant over hoe die tot stand komt en over hoe ze in
algemene zin opereren. Het motto is “too big too fail is too big to exist”, er
worden vanuit de toezichthouder grenzen gesteld aan de omvang en invloed
van individuele banken. Het co-operatie bankmodel blijkt het meest effectief,
waarbij de klanten ook leden zijn.
Als burger of consument kun je er op vertrouwen dat de producten en
diensten die je koopt op een duurzame wijze tot stand zijn gekomen. Je hoeft je
niet meer bij elk product af te vragen of de productie deugt, maar kunt hier in
principe van uit gaan. Bedrijven zijn hier verantwoordelijk voor, nemen hierin
ook hun verantwoordelijkheid, en worden structureel in de gaten gehouden
door toezichthoudende instanties en, meer op had hoc basis, door ngo’s en de
media. Mocht een bedrijf zich niet aan de formele en morele regels houden, dan
vindt deze informatie razendsnel zijn weg naar de consument en politiek via
sociale media.
Samenhangend met bovenstaande is onze toekomstige maatschappij veel
transparanter. Bedrijven, ngo’s, overheden, toezichthouders en media kunnen
ongelimiteerd beschikken over informatie over productieprocessen, de mate van
de beschikbaarheid van grondstoffen, de totstandkoming van de prijs van
goederen en diensten en de effecten van productie en dienstverlening. Deze
kennis wordt ongelimiteerd gedeeld en is voor iedereen vrij toegankelijk.
Geld blijft een belangrijke rol spelen in een duurzame economie; een op
vertrouwen gebaseerd ruilmiddel is in essentie een geweldige uitvinding. De
privatisering van geldcreatie, en de daaraan gekoppelde rente-opbrengsten, is
echter volledig beëindigd. Banken kunnen niet langer geld creëren uit het niets,
en vervolgens de rente-opbrengsten aanwenden voor hun eigenbelang.
Democratisch gekozen overheden hebben de totale controle over de

geldhoeveelheid, alsmede alle opbrengsten van het geldsysteem, herwonnen.
Een gezonde “biodiversiteit” van internationale, nationale en regionale
munteenheden staat garant voor continuïteit van het hele geldsysteem. Ook
heeft internet een grote rol gespeeld in het totstandkomen van diensten-en
wederdiensten tussen mensen zonder dat er geld wordt gebruikt.

1.3 Probleemanalyse
Wij bevinden ons momenteel in een situatie die (nog lang) niet duurzaam is. In dit
hoofdstuk geven wij een eerste analyse van de oorzaken. Het thema economie geeft
ons de mogelijkheid om niet alleen een analyse te maken, maar ook te beschouwen
door welke bril we in ons huidige stelsel deze analyse maken. We doen dit aan de
hand van een beschrijving van ons economische systeem, de belangrijkste spelers
binnen dit systeem in relatie tot onze visie, en een verdere eerste analyse van de
effecten van ons systeem.
Wij stellen ons het systeem voor als een spel met regels. Voor onze analyse nemen
we, niet geheel toevallig, het spel ‘Monopoly’ als speelbord. Aan de hand van dit spel
en de regels maken we onze verdere analyse, zonder daarin de vergelijking tot in
extremo door te trekken.

1.3.1 Het spel en de spelregels
In Nederland, evenals in de meeste landen in de wereld, heerst een kapitalistisch
politiek-economisch systeem en vinden onze economische handelingen plaats binnen
een vrije markt. Kapitalisme en de vrije markt zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden in het huidige politiek-economische systeem. De uitgangspunten van het
vrije markt kapitalisme zijn:
1) vraag en aanbod vinden elkaar tegen marktprijzen
2) vrijheid van het individu en het nastreven van het eigen individuele belang en
tevens bescherming van het individu tegen de macht van staat (en vroeger
kerk)
3) prive-eigendom van de productiemiddelen (zoals: machines, grond,
gebouwen, grondstoffen en arbeid)
4) winstoogmerk staat voorop
5) beperking van de macht van de staat / overheid
(Smith, 1776 en Wikipedia (2), 2010)
Als gevolg van het feit dat het vrije markt kapitalisme het overheersende model is in
de meeste landen, vormen de economieën van de landen steeds meer een
gezamenlijke mondiale markt. Op zowel de Nederlandse markt als de mondiale markt
gelden diverse spelregels. De mondiale spelregels worden o.a. afgesproken in World
Trade Organisation (WTO)-verband; de leden van de Europese Unie hebben de
spelregels voor de vrije markt nog verregaander op elkaar afgestemd. De
belangrijkste spelregels in het vrije marktkapitalisme die o.a. gelden voor Nederland
zijn:
1) de beperkingen voor importeren en exporteren, het internationaal
verhandelen dus, van goederen en diensten zijn geminimaliseerd o.a. door
beperking van import- en exportheffingen en -subsidies
2) wettelijke bescherming van eigendom door wederzijdse erkenning van
patenten, copyright, intellectueel eigendom van bv ontwerpen etc.

3) vrij verkeer van goederen, kapitaal en mensen binnen de Europese Unie
4) dezelfde munteenheid voor deelnemers aan de Europese Monetaire Unie
(WTO, 2010 en European Union, 2011).
Het spel van het vrije marktkapitalisme lijkt
in veel opzichten op het alom bekende
monopolie-spel. In dit spel gaat het er om
zoveel mogelijk bezit te verwerven door
middel van het aankopen en verkopen van
grond en nutsinstellingen en het innen van
huur, pacht en andere inkomsten bij
diegenen die op je grond terecht komen
(World of Monopoly, 2010). Meestal eindigt
het spel op het moment dat één van de
spelers vrijwel alle grond en al het geld bezit en de anderen ofwel blut zijn, ofwel het
spel vreselijk beu zijn, maar in feite komt er geen echt einde aan het spel. Ironisch
genoeg is volgens diverse bronnen het spel ooit ontworpen als een illustratie van het
feit dat monopolies uiteindelijk leidt tot het failliet van velen en uitzinnige rijkdom
voor slechts enkelen (Wikipedia (3), 2010).

1.3.2 De belangrijkste spelers
Er zijn vele spelers met een actieve rol in het vrije markt kapitalisme. Zo spelen
overheden, politiek, ngo’s, burgers/consumenten en media allen een belangrijke rol.
Wij zien echter een cruciale rol bij bedrijfsleven en hun financiers, zeker in relatie tot
het thema duurzaamheid en besteden daarom dit subhoofdstuk hoofdzakelijk aan hen.
Aan de overige spelers besteden we weer aandacht onder de vier subthema’s in
hoofdstuk 2 en in de conclusie in hoofdstuk 3.
Centrale spelers in onze huidige economie, en tevens meest relevant voor dit
deelrapport, zijn dus bedrijven en hun financiers (banken en beleggers). In ons vrije
marktsysteem kunnen bedrijven vrij handelen en ook vrij hun financiering aantrekken.
Het staat de onderneming vrij om kapitaal aan te trekken, bijvoorbeeld door aandelen
te verkopen. Het oudste bekende aandeel komt uit 1606 van de Verenigde
Oostindische Compagnie (VOC) (The World’s Oldest Share, 2011). De eerste
onderneming, namelijk de bouw van een schip om met partijen overzee te kunnen
handelen, werd gefinancierd doordat diverse geldschieters hun geld bij elkaar hebben
gelegd in ruil voor een stukje eigendom. De geldschieters werden daarmee
aandeelhouders. Zij droegen gezamenlijk het risico dat het schip eventueel niet zou
terugkeren of een slechte deal zou sluiten, maar kregen ook een aandeel in de winst
indien aan de orde. Uiteraard spelen banken ook al heel lang een rol van betekenis in
de financiering van ondernemingen. Banken verstrekken leningen met geld dat door
spaarders in beheer is gegeven en investeren namens beleggers via
beleggingsfondsen in aandelen en obligaties van ondernemingen.
De relatie tussen bedrijven en hun financiers is een sterke afhankelijkheidsrelatie.
Bedrijven hebben kapitaal nodig om investeringen te doen, zodat zij, zoals in het VOCvoorbeeld, een schip kunnen bouwen om handel te drijven. Meer algemeen gezegd is
(voor)financiering nodig voor de bouw van productiekapitaal (machines etc.) en
aankoop van grond- en hulpstoffen voordat goederen geproduceerd en verkocht
kunnen worden. Als de producten uiteindelijk voor een hogere prijs worden verkocht,
en dus financiële meerwaarde genereren, is er sprake van winst (Heertje, Heijting en
Kanning, 1990). Met aandeelhouders is afgesproken dat zij delen in de winst. Is er

geen winst dan hebben zij pech. Mogelijk is er het jaar daarna wel winst te verdelen.
Kortom, de waarde van het aandeel stijgt en daalt met de verwachte winst.
Verstrekkers van obligaties ontvangen een vergoeding in de vorm van rente,
onafhankelijke van het resultaat van het bedrijf. Als het risico op een gezond resultaat
goed is zal de verlangde rente relatief laag zijn, als het risico groot is wordt door de
obligatiehouders een hoge rente verlangd.
Aandeelhouders hebben altijd als drijfveer gehad winst te maken. Zij waren zich
echter ook bewust van het risico dat ze namen, of probeerden zich daar althans een
idee van te vormen. Waar het mis is gegaan in de relatie tussen bedrijven en
financiers, is dat financiers bedrijven weinig ruimte bieden om even geen winst te
maken, bijvoorbeeld omdat zij investeringen willen doen die zich op de wat langere
termijn voordoen. Achterliggende oorzaak is onder andere dat de afstand tussen
belegger en bedrijf enorm vergroot is vergeleken met de eerste aandeelhouder in de
geschiedenis. De eerste aandeelhouders van het VOC-schip kenden waarschijnlijk de
directeur van de VOC en de kapitein van het schip. De huidige belegger weet soms
niet of nauwelijks in welk bedrijf hij aandelen heeft, omdat zijn investeringen
ondergebracht zijn in pensioenfondsen of andere beleggingsconstructies. Zodoende
zijn bedrijven overgeleverd aan onzichtbare aandeelhouders die resultaat willen zien
(Scherpenhuijsen Rom, 2010). Beleggers willen geen risico lopen en
verantwoordelijkheid nemen voor de bedrijven waar zij in investeren. Zij hebben
immers geen relatie met dit bedrijf en kunnen de koers niet beïnvloeden. Anderzijds
heeft de steeds grotere focus van beursgenoteerde bedrijven op “shareholders” ten
koste van andere “stakeholders” geleid tot het onverantwoordelijke en niet
duurzaame gedrag dat wij hieronder verder toelichten.

1.3.3 Het spel en zijn effecten
Niet het streven naar winst van aandeelhouders op zich, maar het streven naar winst
om de winst zonder daar verdere voorwaarden aan te verbinden of
verantwoordelijkheid te voelen voor de wijze waarop de winst wordt gemaakt, is dus
een belangrijke bron voor onduurzaam gedrag geworden van bedrijven, banken en
beleggers (Assem, van, 2010). De mechanismen zijn voor de hoofdrolspelers globaal
als volgt:
Bedrijven
Ondernemingen die zich gedwongen voelen elk kwartaal winstcijfers te tonen, hebben
globaal twee opties: kosten besparen en/of blijven groeien.
Bedrijven kunnen kosten besparen door op zoek te gaan naar de goedkoopste
grondstoffen. In een vrije markt is vrijwel de hele wereld het domein om te zoeken
naar die leverancier die de grondstoffen die je als bedrijf nodig hebt, zo goedkoop
mogelijk levert. In veel gevallen leidt dit tot het gebruik van grondstoffen die tegen zo
laag mogelijke kosten zijn gewonnen door te besparen op winnings- of
ontginningstechnieken die op korte termijn zo groot mogelijke opbrengst leveren,
maar in veel gevallen op langere termijn de bron uitputten. Tevens, en vaak gaat dit
met het voorgaande samen, kunnen bedrijven op zoek gaan naar goedkope arbeid
voor de productie van hun goederen of diensten. Veel bedrijven maken als gevolg
hiervan gebruik van goedkope arbeidskrachten. Die arbeidskrachten en de fabrieken
waar zij in werken, zijn vaak gevestigd in landen die lagere eisen stellen aan
arbeidsomstandigheden. Ook betalen deze bedrijven lage lonen of maken zij, in
extreme gevallen, gebruik van kinderarbeid. Door dit gedrag van bedrijven wordt de
armoede in zulke landen in stand gehouden: door lange werktijden, lage lonen etc

kunnen mensen zich niet verder ontwikkelen, zich niet organiseren en kunnen
kinderen niet naar school, waardoor zij niet uit deze situatie kunnen komen. Tenslotte
kunnen bedrijven kosten besparen door hun overheadkosten te beperken en een zeer
beperkte opvatting te hebben over waar hun verantwoordelijkheid ophoudt. Dit leidt
onder andere tot het afschuiven van de verantwoordelijkheid voor schade (schade aan
milieu, natuur, gezondheid).
De tweede mogelijkheid die bedrijven hebben is manieren vinden om de business te
laten groeien. Hoe meer het bedrijf omzet, hoe meer het waard wordt, en hoe meer
de aandelen waard worden. Groei kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het op
de markt brengen van nieuwe producten, maar ook door het aanboren van nieuwe
markten. Deze nieuwe producten, op de markt geïntroduceerd met behulp van vaak
gigantische reclamebudgetten, genereren dan meer omzet voor bedrijven. Het
probleem met deze producten is dat ze soms weinig meerwaarde creëren voor de
maatschappij, maar slechts een behoefte creëren die er voorheen niet was.
Uiteindelijk leidt dit tot een grotere consumptie en daarmee dus tot een versterking
van de overconsumptie en -productie die we al kennen.
Onder druk van aandeelhouders en speculanten zien tenslotte veel beursgenoteerde
bedrijven geen andere keus dan te fuseren of andere bedrijven over te nemen om
daarmee de winstpotentie, en dus de waarde, van het bedrijf te vergroten. Deze
beweging leidt tot het ontstaan van steeds grotere bedrijven en kartels met
monopolieposities en daarmee tot een afname van de concurrentie. Een fenomeen dat
de vrije markt voor de ondernemer en de consument juist minder vrij maakt.
Banken en beleggers
Een belangrijk doel van banken en beleggers vandaag de dag is dat zij hun vermogen
continu moeten doen groeien. Zij investeren in bedrijven die die vermogensgroei voor
hen moeten verwezenlijken, maar kennen ook andere manieren om vermogensgroei
te genereren: speculatie, doorverkopen van vermogen en aandelen, lucratieve
investeringen, financiering van en advisering bij fusies en overnames.
Ook leningen voor hypotheken, een veel geleverd product, die banken verstrekken
aan consumenten een voorschot op waardevermeerding van huizen. Het verstrekken
van een hypothecaire lening (bijv. op een huis) van een bank is ook een vorm van
geldcreatie. Immers, de bank schrijft de grootte van de lening bij onder “debiteuren”
aan de activa-zijde van zijn balans, en ook als “rekening courant” aan de passivazijde. Hierdoor lijken de “bezittingen” van alle nederlanders flink gestegen (zie
afbeelding), maar hier staat een alsmaar groeiende schuldenberg tegenover.
Figuur 1

Relatie welvaart Nederlander en waarde woning

Bron: RTL Z, 2010
Het collectief bezit aan vermogen aan onroerend goed is in feite een virtuele
geldhoeveelheid. Dit alles heeft geleid tot een enorme groei van vermogens, en
daarmee van de economie, op papier. Omdat het echter om virtuele groei gaat van
vermogen en niet om toegevoegde waarde door daadwerkelijk geproduceerde
diensten of goederen, is er in feite een pyramidesysteem ontstaan met enorme
hoeveelheden geld. Dit brengt enorme risico’s met zich mee, zeker op momenten dat
mensen zich realiseren dat ze geinvesteerd hebben in een pyramidestelsel en hun geld
terugeisen. De zeepbel wordt op zulke momenten doorgeprikt en de belastingbetaler,
of bijvoorbeeld huizenbezitter, betaalt uiteindelijk de rekening.
Tenslotte kunnen beleggingsfondsen en investeringsbanken hun vermogen zien
toenemen door te investeren in lucratieve ondernemingen, zoals de wapenindustrie,
mijnbouw etc. Als er door de maatschappij onvoldoende randvoorwaarden worden
gesteld aan de werkwijze van een onderneming, kan dit leiden tot uitbuiting, schade,
uitputting van grondstoffen en versterking van armoede.
Onderstaande figuur vat de bovenstaande paragrafen, dus het spel, de spelregels en
de belangrijkste spelers samen in één figuur.

Figuur 2

Probleemanalyse thema economie OCF 2.0

We zien in deze figuur de banken, symbool voor de financiers van bedrijven, en
bedrijven en hun afhankelijkheidsrelatie centraal staan. Zij dwingen elkaar om continu
te groeien. Die groei speelt zich af in het speelveld van het vrije marktkapitalisme met
haar eigen spelregels en (beperkte) toezicht op het naleven van die regels. De groei is
zo belangrijk geworden dat er allerlei effecten optreden, zoals geschetst in de boxen
aan de randen van het speelveld. Zo gevisualiseerd spelen ze zich af buiten het zicht
van de banken en bedrijven, dus ‘aan de randen’ van het speelveld.

1.3.4. Waarom we toch het spel blijven spelen
Zoals we in de voorgaande paragrafen al aangaven, zitten er diverse onduurzame
kanten aan het vrije markt kapitalisme, aan het spel dat we spelen. Vele mensen,
individuele burgers, deskundigen, ngo’s, economen, politici en ondernemers, zien dit
al heel erg lang en vinden eigenlijk dat we het spel anders moeten spelen of dat we
misschien wel een ánder spel moeten spelen. Ook tijdens het spelen van een potje
monopolie bekruipt je op enig moment het gevoel, onafhankelijk of jij degene bent die

alle rijkdom vergaart of niet, dat het spel weleens niet zo leuk kan eindigen. Wij
stelden onszelf en ook de mensen die wij interviewden, de vraag waarom we dan toch
het spel blijven spelen. Zie hieronder een poging tot de antwoorden hierop.
1) het stoppen van het spelen van het spel wordt gezien als onsportief als je
degene bent die het slecht treft. Als het de CEO’s van grote bedrijven, bankiers
en beleggers voor de wind gaat, wordt kritiek van de minder bedeelden al snel
afgedaan als jaloers gedrag en wordt hen bijvoorbeeld voorgehouden dat de
bevoordeelden veel verantwoordelijkheid dragen en er hard voor werken. Het is
erg moeilijk vanuit een underdog-positie extreme rijkdom te bekritiseren. Daar
komt bij dat ook de overheid en de toezichthouders niet graag gezien willen
worden als de partijen die het feestje van bezits- en kredietgroei bederven
(Tamminga, 2010).
2) anders dan bij het monopolie-spel, zit in werkelijkheid de bank, representatief
voor niet alleen de geldverstrekkende bank, maar ook voor de aandeelhouder,
niet altijd meer direct aan tafel bij de ondernemer. Kortom, de afstand tussen
aandeelhouder en bedrijf is sinds de uitgifte van het eerste aandeel veel groter
geworden. Daarmee is tegelijkertijd de verantwoordelijkheid die de
aandeelhouder ervaart ten aanzien van het opereren van het bedrijf, kleiner
geworden. Je kunt als aandeelhouder makkelijker je ogen sluiten voor het
gedrag van de rijke CEO als je er verder ook niet bij bent. Kortom, de afstand
tussen formele eigenaar van een bedrijf en het uiteindelijke product dat een
bedrijf levert, leidt tot onverschilligheid aan de kant van de aandeelhouder of
bank.
3) Het maaschappelijk proces van individualisering heeft geleid tot vele
positieve ontwikkelingen, maar betekent tegelijkertijd ook dat individuen veel
minder dan vroeger verantwoordelijkheid afleggen aan de gemeenschap over
hun keuzes. Door de ontzuiling en individualisering zijn het veel minder de
dominees, priesters en politiek ideologen die als moreel boegbeeld dienen en
die individuen aanspreken op hun gedrag, maar meer de trendsetters,
opinieleiders, maar ook reclamemakers die individuen aanzetten tot een
bepaalde ‘lifestyle’ (Jensen & Wijnberg, 2010). Voordeel voor het individu, maar
nadeel voor de samenleving, is dat hij/zijn niet meer wordt aangesproken op
individueel onduurzaam of onsociaal gedrag of daar althans makkelijker van
weg kan lopen.
4) Voor de keuzes waar mensen voor staan als ze eenzijdig het spel anders gaan
spelen, geldt dat ze doen denken aan het prisoner’s dilemma. In een
prisoner’s dilemma levert het voor een individu alleen meerwaarde op om een
keuze te maken die gunstig is voor het algemeen belang, als ook de ander
dezelfde keuze maakt. Doet die ander dat niet, dan is de individu uiteindelijk
slechter af dan daarvoor (SEP, 2010). Kortom, een individu zal alleen iets doen
in het algemeen belang als hij/zij er op kan vertrouwen dat de ander dezelfde
keuze maakt of als hij/zij uit altruïstische motieven het algemeen belang boven
zijn/haar eigen belang stelt. Waarschijnlijk geldt daarbij dat de individu
uiteindelijk erkend zal willen worden in de altruïstische daad. Als gevolg van dit
dilemma durven heel veel mensen, van ondernemer tot werknemer en
consument, niet de stap te zetten tot anders halen, bang dat alleen zij
inkomsten derven of er anderszins op achteruitgaan.
● De ‘Tragedy of the commons’: het individuele economische belang loopt niet
altijd parallel met dat van de gemeenschap. De spelregels van het economische
systeem maken het mogelijk collectieve goederen te benutten voor individueel
voordeel. Zo heeft iedereen op de wereld bijvoorbeeld te maken met de
gevolgen van klimaatverandering, maar die wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door een relatief kleine groep mensen. Omdat er (vrijwel) geen prijs hangt aan

●

●

de uitstoot van CO2, is er geen economsiche prikkel om er minder van uit te
stoten. Hetzelfde geldt voor de overexploitatie van grondstoffen, vis of
bijvoorbeeld bossen. Het feit dat de voorraden op raken wordt niet
meegerekend in de kostprijs, waardoor toekomstige generaties met veel hogere
kosten te maken zullen krijgen. Zie voor een uitgebreidere toelichting paragraaf
2.3 over de schaarste van natuurlijke hulpbronnen.
Het huidige sociaal-economische systeem dat in de Westerse wereld domineert,
gaat uit van de individuele mens als homo economicus, dat wil zeggen dat
hij/zij streeft naar maximalisering van persoonlijke winst in de vorm van
materiele welvaart (Vaz en Bina, 2010). Blijkbaar worden wij als individuen
door het systeem geprikkeld om te consumeren, ons vermogen te laten
groeien, kortom zo rijk mogelijk te worden. Psychologen verklaren dit uit de
wijze waarop het menselijk brein in elkaar zit: geld maakt enorm veel indruk
op ons brein. Ons vermogen om rationeel te denken wordt verstoord zodra we
met grotere sommen geld te maken krijgen. De angst voor verlies blijkt
tweeënhalf keer zo hoog te zijn als de hoop op winst (Weusten, 2010). Kortom,
zodra mensen veel geld gaan verdienen, willen ze meer en meer. Dit leidt tot
het perverse gedrag waar mensen zonder geld schande over spreken, maar ook
niet toe worden aangezet.
De burger, de leek, maar vaak ook de ondernemer of deskundige is vaak
onwetend over de effecten van zijn of haar handelen door een gebrek aan
informatie en transparantie. Doordat bedrijven over de grenzen opereren
onttrekken grote onderdelen van het productieproces van de artikelen of
grondstoffen die we kopen zich aan ons zicht. We weten pas of er negatieve
effecten zijn als ngo’s of journalisten die aan het licht brengen. Zo hadden
bedrijven en burgers in Nederland uitzendingen van Zembla nodig om te weten
te komen dat sommige institutionele beleggers investeren in clusterbommen en
hadden we Een Vandaag nodig om te weten te komen dat hazelnoten in diverse
chocoladerepen door kinderhanden geplukt worden.

Wat we zien is dus eigenlijk dat het systeem groter is geworden dan wijzelf omdat we
er niet uit kunnen of durven stappen. De cynici zouden dit een ‘Frankenstein’-situatie
noemen: het monster dat we zelf gecreëerd hebben keert zich tegen ons. Ook al
zouden we er vanaf willen, dan lukt het niet.

1.3.5 Wat er al gebeurt
Tijdens ons onderzoek kwamen wij vele initiatieven tegen die ons hoopvol stemden.
Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen tot norm hebben verheven,
individuen die ‘het licht’ hebben gezien of gewoon niet meer mee willen doen aan de
huidige onduurzame wijze van ondernemen. We hebben een aantal voorbeelden
opgenomen in onderstaande box. Wij kwamen ze tegen in onze interviews (zie bijlage
4), in de krant of via via.
Box 1 Voorbeelden van initiatieven op het gebied van duurzame ontwikkeling
1) Diverse bedrijven waaronder De Ruyter en Mars hebben besloten in 2015
resp. 2020 alle cacao die zij gebruiken als ingredient voor hun
chocolodaeproducten te laten certificeren door Utz Certified (Kroft, 2010 en
Trouw, 2010)
2) Unilever werkt al jaren aan duurzaamheid en geeft aan als bijvoorbeeld grote
afnemer van palmolie daadwerkelijk iets te willen veranderen aan de kap van
regenwoud voor de productie van deze voor hen belangrijke grondstof
(Unilever, 2010 en Luttikhuis, 2010)
3) Een nieuw bedrijf, ‘Cinderella Therpaeutics’, haalde de krant door medicijnen
die grote farmaceutische bedrijven niet winstgevend genoeg vinden verder te
ontwikkelen en op niet winstgevende basis op de markt te brengen (Köhler,
2010)
4) Een groep jonge bankiers richtte FIER, Financial Institutions Enhancong
Responsibility, op. De mensen in dit netwerk willen graag als bankier weer
trots kunnen zijn op hun vak en zorgen dat banken weer meerwaarde creëren
voor de samenleving (Assem, V, van, 2010 en P+, 2010)
5) De eigenaars van schoenenfabrikant Van Bommel, drie broers, piekeren er
niet over hun familiebedrijf te verkopen. Verkoop zou hen wellicht schatrijk
maken, maar zij kiezen voor de voldoening van het werrken in een bedrijf dat
door 8 generaties voor hen is opgebouwd en gemaakt tot wat het nu is
(NTR/Smit (1), 2010)
6) AkzoNobel CEO Hans Wijers heeft in 2009 als eerste Nederlandse
beursgenoteerde onderneming de variabele beloning van de top 600
managers deels (voor de helft) afhankelijk gemaakt van
duurzaamheidscriteria (Pels, 2010

2. Thema’s
2.1 Inleiding
De figuur aan het eind van paragraaf 1.3.3, figuur 2, vat onze analyse, die we in het
vorige hoofdstuk hebben opgebouwd, samen. In de figuur springen de kern, namelijk
de centrale rol en wederzijdse afhankelijkheid van banken en bedrijven, en het kader
er in eerste instantie uit. Zij vormen dan ook ieder een belangrijk thema. Verder zien
we vooral kaders aan de randen van de figuur. Zij zijn de uiteindelijke onduurzame
effecten van ons economisch systeem. Wij splitsen die effecten op in enerzijds de
fysieke effecten op natuur, milieu en de beschikbaarheid van grondstoffen en
anderzijds de menselijke effecten die te maken hebben met de mens als
arbeider/werknemer, burger en consument
Op basis van onze probleemanalyse komen we daarmee op de volgende vier centrale
thema’s, die verder worden uitgewerkt in dit hoofdstuk:

•
•
•
•

het vrije markt kapitalisme (hoofdstuk 2.2)
schaarste / toegang tot natuurlijke hulpbronnen (hoofdstuk 2.3)
rechtvaardige verdeling (hoofdstuk 2.4)
banken en bedrijven (hoofdstuk 2.5)

Per thema geven we een deelvisie op hoe het er op dit punt in 2035 uit zou moeten
zien, geven we een diepere analyse dan in hoofdstuk 1 van het probleem en sommen
we de belangrijkste oplossingen en instrumenten op die ons van 2011 naar de
visionaire situatie in 2035 brengen.

2.2 Het vrije markt kapitalisme
2.2.1 Inleiding
Volgens de grondlegger van het vrije markt-denken, Adam Smith, zorgde de
'onzichtbare hand' van de vrije markt voor harmonie en evenwicht en diende het
streven naar individuele welvaart tevens het maatschappelijk belang (Smith, 1776).
Alhoewel het vrije markt kapitalisme volgens de aanhangers het idee van individuele
vrijheid bevordert, wordt er al sinds het model werd beschreven, discussie gevoerd
over de mate waarin het kapitalisme bijdraagt aan de algehele welvaart. Voorstanders
wijzen er op dat het kapitalisme welvaart heeft gebracht voor allen, tegenstanders
benadrukken vooral dat het kapitalisme tegelijkertijd ook heeft gezorgd voor een
grotere ongelijkheid tussen arm en rijk, tussen de eigenaren van grond, gebouwen en
ondernemingen en de arbeiders bij hen in dienst en tussen de westerse kapitalistische
landen en de overige landen in de wereld (Wikipedia (2), 2010).
Wij behandelen onder dit thema vooral de volgende kenmerken van het westerse
marktkapitalisme:
• het streven naar groei en winst
• het streven naar en beschermen van privé-eigendom en bezit
Naar ons idee ligt de wijze waarop wij omgaan met groei, winst en bezit binnen het
vrije markt kapitalisme ten grondslag aan de problemen die we over onszelf hebben
afgeroepen. We zetten in dit hoofdstuk eerst neer hoe we dit anders willen (visie),
waar we nu staan en waar het misgaat nu (probleemanalyse) en verkennen
vervolgens hoe we naar een meer duurzaam economisch systeem kunnen bewegen
(oplossingen). Uiteraard beantwoorden we daarbij de vraag of dit al dan niet binnen
ons huidige vrije markt kapitalisme mogelijk is.

2.2.2 (Deel)visie
In 2035 hebben we in wezen nog een economisch model dat is gebaseerd op het vrije
markt kapitalisme, alleen is het dan omgevormd tot een eerlijker en duurzamere
vorm. De fundamentalistische en neo-liberale kantjes zijn er dan vanaf en perverse
prikkels als excessieve bonussen zijn verdwenen.
Omschakelen naar een totaal anders economisch systeem achten wij niet wenselijk en
niet realistisch. Immers, het vrije markt kapitalistisme is dominant in de hele wereld
en is als winnaar uit de ideologie-strijd van de afgelopen eeuwen gekomen. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld het communisme, wint het aan populariteit, zo laten
opkomende economieën als Brazilie, Rusland, India en China zien. Een alternatief voor
het vrije marktkapitalisme is er ons inziens niet. Andere systemen, zoals het

communisme hebben laten zien geen redelijk alternatief te zijn, want leidt tot
corruptie, beperking van vrijheid van individuen, inefficiënties en grote ecologische
schade.
Daarnaast is de tijd om naar een duurzame economie om te schakelen erg beperkt.
We kunnen het ons wat betreft sommige kwesties, zoals de uitputting van bepaalde
grondstoffen en de klimaatproblematiek, niet veroorloven om langer dan 10 à 15 jaar
de tijd te nemen om om te schakelen naar een duurzame economische vorm. Dan is
het niet realistisch een totaal ander systeem te ontwikkelen. Bovendien levert het
omgevormde vrije markt systeem dat wij voor ogen hebben een optimum aan vrijheid
voor mensen versus toezicht door overheden. Kortom, in dit systeem wordt
verantwoordelijkheid nemen gestimuleerd, maar het menselijk handelen niet tot in
detail voorgeschreven. De uitdaging is dus om het kapitalisme snel te vergroenen en
te hervormen, door te wijzen op de mogelijkheid ecologische duurzaamheid en
persoonlijk welzijn te combineren.
Meer concreet betekent dit het volgende over 25 jaar:
● Groei is nog steeds ingebakken in ons handelen, maar is anders gedefinieerd.
In onze cultuur staat groei dan meer gelijk aan ontwikkeling in brede zin, in de
vorm van persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van een onderneming om
meerwaarde te creëren voor de maatschappij, innovatie, toename van kennis
en inzicht etc. Het huidige systeem dat alleen groei in de zin van monetaire
groei en groei van bruto nationaal product erkent en waardeert, zal zijn
vervangen door een systeem dat ontwikkeling in bredere zin waardeert. In
2035 is niet per se het bedrijf dat het meeste financiële omzet heeft gedraaid
het meest gewaardeerde bedrijf, maar het bedrijf dat een innovatieve oplossing
heeft gevonden voor onze overconsumptie en daarmee uitputting van een
bepaalde grondstof.
● Winst maken mag nog steeds, maar komt niet alleen CEO’s en aandeelhouders
toe, maar vloeit meer terug naar de maatschappij. Daarmee wordt erkend dat
bedrijven die winst nooit hadden kunnen maken zonder de daarvoor benodigde
infrastructuur, betaald via algemene middelen, kortom belastinggeld opgebracht
door alle burgers. Immers, bedrijven zouden hun goederen nooit naar de klant
krijgen als er geen wegen waren en ze zouden niet makkelijk hun geld kunnen
claimen van klanten als er geen rechtssysteem was (NTR/Smit (2), 2010).
Kortom, winst maken is prima, maar excessieve individuele rijkdom wordt
gecorrigeerd met excessieve belastingen. We volgen daarmee Denemarken als
gidsland: het land met de minste verschillen tussen rijk en arm blijkt ook
vrijwel de gelukkigste inwoners te hebben (Business Week, 2010)
● Misschien nog wel het meest revolutionair zal zijn dat we over 25 jaar veel
minder hechten aan bezit en formeel eigendom. We hebben niet meer per se
een eigen auto, een eigen huis of pensioenrechten, maar wonen prettig en op
maat, kunnen ons verplaatsen naar ons reisdoel en hebben een goede
oudedagverzorging. In de praktijk leven we misschien niet veel anders, maar er
is wel een heleboel gebeurd om zover te komen. Het is wel even wennen, want
al staat ons huis op een vaste plaats en hebben wij als enige de sleutel, met
vervoer ligt dat misschien wel anders en starten we steeds een andere auto of
stappen we nogal eens in een alternatief vervoermiddel dat op het reismoment
voorhanden is. Ook is er, in internationaal verband, veel veranderd aan
eigendomsrecht en patentrecht. Grondstoffen zijn niet meer het economisch
eigendom van de eigenaar van de grond, maar van de gemeenschap, beheerd
door een overheids- of onafhankelijke instantie. Patenten op bijvoorbeeld
medicijnen zijn ook niet meer mogelijk. Kortom, de eigendomssituaties van

●

grondstoffen en sommige nutsproducten zijn opnieuw gedefinieerd, zodat
behoud van voorraden en toegang voor de maatschappij gewaarborgd zijn.
Het economisch systeem in 2035, de nieuwe variant op het vrije markt
kapitalisme, is zodanig dat het efficiënt en effectief gebruik van
grondstoffen en het beperken van de schade aan mens, natuur en milieu
wordt beloond. Dit kan alleen door grondstoffen een reële prijs te geven en
schade ook daadwerkelijk te repareren en de kosten te verdisconteren in de
prijs van producten. In het nieuwe systeem is er een vrij toegankelijke
internationale database van grondstoffen en hun schaarste (en daarmee hun
reële prijs) en is er internationaal toezicht op het doorberekenen van de prijs
aan de klant en het herstellen van schade. Zie verder het thema ‘Schaarste’
(hoofdstuk 2.3).

2.2.3 Probleemanalyse
Wij zien een aantal serieuze economische problemen die voortkomen uit het vrije
marktkapitalisme zoals we die vandaag de dag kennen en die leiden tot een
onduurzame situatie. We beperken ons hierbij tot de belangrijkste problemen. Zie
hieronder een toelichting per punt.
Grenzen aan de groei
Toen we het vrije marktkapitalisme introduceerden, werden we in onze groei niet of
nauwelijks beperkt door eindige natuurlijke hulpbronnen. Dit heeft geleid tot een
exponentiele groei van ongekende proporties. Al sinds de jaren ’70 van de 20e eeuw
waarschuwen wetenschappers echter dat er grenzen zijn aan deze groei (Meadows,
1972). Tegenwoordig produceert de wereld in een kleine twee weken tijd net zoveel
als in het gehele jaar 1900, de verdubbelingstijd voor de productie binnen de
wereldeconomie is 25-30 jaar (Porritt, 2005). Diverse studies tonen aan dat
grondstoffen als voorraden olie, maar bijvoorbeeld ook fosfor, zeer belangrijk voor de
productie van voedselgewassen, opraken. Belangrijker dan dat is dat we voor veel
grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen de piek binnenkort dreigen te bereiken of die
zelfs al achter ons hebben. De piek in wereldwijde visvangst ligt al een paar jaar
achter ons, de olie-piek is al geweest of aanstaande en voor veel metalen en
mineralen geldt hetzelfde. Technologische ontwikkeling of niet, feit was en is dat alles
wat we produceren en consumeren eerst uit de aarde moet worden gehaald of
geoogst.
Ook de klimaatproblematiek heeft ons laten zien dat de groei leidt tot onvoorziene en
onwenselijke bij-effecten. De inschattingen van de ernst van de klimaatproblematiek
en de relatie met menselijk handelen lopen uiteen. Volgens sommigen zijn we het
“point of no return” al voorbij en is drastische klimaatverandering niet meer te
stoppen, ook al zouden we morgen ophouden met het verbranden van fossiele
brandstoffen (Lovelock, 2006). Aan de andere kant van het spectrum staan de
klimaatsceptici die betogen dat het zo’n vaart niet zal lopen (Lomborg, 2001). De
wetenschappelijke waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden (Porritt, 2005).
Volgens het ‘middenscenario’ heeft de wereld nog ongeveer 10-15 jaar om een
radicale koersverandering te bewerkstelligen.
Groei inkomensverschillen
Het gedrag van een deel van de belangrijke spelers in de markt, bedrijven en hun
financiers, leidt niet alleen tot uitputting van grondstoffen, schade aan milieu en
natuur, overconsumptie en -productie, maar ook tot uitbuiting van arbeidskrachten en
daarmee instandhouding van armoede en tenslotte tot een toenemende afwenteling
van de risico’s naar boeren, burgers (als belastingbetalers) en consumenten. De
afgelopen decennia zijn de verschillen tussen arm en rijk zowel tussen landen
gemiddeld alleen maar groter geworden. Hadden in 1960 de 20% rijkste mensen nog
30 keer het inkomen van de armste 20%, in 1997 was dit al 74 keer zo veel.
Ongeveer de helft van de wereldbevolking, meer dan drie miljard mensen, moet
rondkomen van minder dan 2,5 dollar per dag (Global Issues, 2010) en in 1990
leefden 1,8 miljard mensen in extreme armoede, oftewel bijna 42% van de
wereldbevolking (NCDO, 2010). Zij leveren deels de voedselgewassen en
grondstoffen voor welvarende mensen elders op de wereld. In 2005 zorgden de rijkste
20% van de wereldbevolking voor meer dan 75% van de consumptie, tegen 1,5% van
de 20% allerarmsten (Global Issues, 2010). Ook binnen landen groeien de
inkomensverschillen. Het rijkste land ter wereld, de Verenigde Staten, kent

tegelijkertijd de grootste verschillen tussen rijk en arm van alle geïndustrialiseerde
landen (The Observer, 2002).
Interessant is ook het feit dat het vooral bedrijven, en niet landen of mensen, zijn die
profiteren van de vrije markt. Tien jaar geleden waren de helft van de 100 rijkste
economieën bedrijven, de andere helft waren landen. De omzet van de 200 grootste
bedrijven groeide harder dan de wereldeconomie en hun winsten groeiden veel harden
dan hun aantallen werknemers (IPS, 2000)
Wij concluderen op basis van bovenstaande informatie dat het argument dat
economische groei in termen van toename in BNP het beste middel is om armoede te
bestrijden zijn geldigheid heeft verloren. Anders gezegd: groei van de economie biedt
geen enkele garantie dat ook de armsten een graantje meepikken van de toegenomen
welvaart.
De markt is niet vrij voor iedereen
In de praktijk is de vrije markt niet voor alle deelnemers even vrij. Ook leidt de vrije
markt juist tot kartelvorming en grote multinationals die steeds meer als monopolie
gaan fungeren en daarmee de competitie juist beperken. Hieronder werken we een
aantal vormen van ‘onvrijheden’ verder uit.
● In de praktijk is de markt vooral vrij voor de ondernemer, niet voor de arbeider.
Multinationals hebben de mogelijkheid om vestigingen te openen daar waar de
arbeid goedkoop is en die weer te sluiten als de prijzen stijgen. De arbeider kan
echter vaak niet naar elders uitwijken. Hiermee vindt dus onderbetaling van
arbeiders plaats volgens de gangbare ondernemersfilosofie op de vrije markt
(Roozen & van der Hoff, 2001).
● De druk tot continue groei van vermogen, productie en winst, leidt bedrijven
onder andere richting fusies en overnames. Als gevolg hiervan worden steeds
grotere conglomeraten en daarmee monopolies gecreëerd die het vrije
speelveld verkleinen. Steeds grotere bedrijven zorgen dus voor steeds minder
concurrentie en steeds minder ruimte voor nieuwkomers op de markt. Ook
kartelvorming is een (logisch) fenomeen in de vrije markt. Immers, door
continue groeiverwachtingen zullen bedrijven iets moeten verzinnen om
verkoopprijzen niet te ver te laten dalen. Het grootste probleem bij monopolieen kartelvorming in dat de winsten vooral een kleine groep mensen binnen de
betreffende bedrijven toekomen. Hiermee verplaatsen ze in feite de welvaart
van de klanten naar de monopolie-producenten (Stigler, 2011).
● Diverse mensen wijzen op nog veel ernstiger uitwassen van het wereldwijde
vrije markt kapitalisme dat we vandaag hebben. Zij wijzen op de mogelijkheden
van criminelen, terroristen en handelaren om veel geld te verdienen over de
ruggen van kwetsbare mensen en staten dank zij corruptie, bankgeheim,
belastingparadijzen. De vrije markt vraagt volgens hen veel meer toezicht dan
nu het geval is (Baker, 2005).
Gebrek aan verantwoordelijkheid
Het vrije marktkapitalisme is de drijvende kracht achter de globalisering. Globalisering
is de onverbiddelijke integratie van markten, landen en technologieën op een
ongekend niveau. Het globaliseringsproces stelt individuen, ondernemingen en landen
in staat om verder, sneller, dieper en goedkoper de wereld te bereiken en stelt,
omgekeerd, de wereld tegelijkertijd in staat verder, sneller, dieper en goedkoper
individuen, ondernemingen en landen te bereiken (Friedman, 1999).

In hoofdstuk 1 van dit rapport gaven we al aan dat de druk die bedrijven van hun
financiers ervaren om voor hun vermogensgroei te realiseren, leidt tot een focus op
korte termijn winst. De globalisering heeft er voor gezorgd dat bedrijven onderdelen
van hun business over de hele wereld verspreid hebben. Daarmee is niet alleen de
afstand van de leiding van het bedrijf tot alle procesonderdelen aanzienlijk vergroot,
maar is ook de afstand van de aandeelhouders tot de primaire processen van de
bedrijven waarin zij investeren aanzienlijk vergroot. Het aantal tussenpersonen tussen
de aandeelhouder en bijvoorbeeld de winning van grondstoffen door het bedrijf is
daarmee enorm groot geworden. In de praktijk hebben veel aandeelhouders weinig of
geen informatie over de bedrijven waarin zij investeren.
Bovenstaande situatie leidt tot een situatie waarin aandeelhouders zich niet
verantwoordelijk voelen voor wat ‘hun’ bedrijven doen. Sterker nog, waar bij het
eerste aandeel ooit waarschijnlijk nog sprake was van een sterk gevoel van
eigenaarschap en verantwoordelijkheid, is die nu geheel verdwenen. Zowel moreel als
juridisch is de aandeelhouder niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van een
multinationale onderneming. Deze wordt dan ook nauwelijks aangesproken over
eventuele misstanden. Andersom spreekt de aandeelhouder bedrijven ook nauwelijks
aan op hun verantwoordelijkheid bij operaties elders op de wereld. Aandeelhouders
hebben namelijk in eerste instantie een informatieachterstand ten aanzien van de
bedrijfsvoering en ten tweede een ander belang. Hun primaire en meestal enige
belang is hun vermogen te laten toenemen zonder zelf enige bemoeienis te hebben
met de bedrijven.
Uiteindelijk is door deze afstand tussen aandeelhouder en de dagelijkse
bedrijfsvoering van een onderneming niemand verantwoordelijk voor de eventuele
negatieve effecten van de onderneming. Vaak onderneemt een bedrijf pas actie als
misstanden worden aangekaart door bijvoorbeeld ngo’s of media. Dan immers leidt
een bedrijf imagoschade, wat zich weer terugvertaalt in dalende winstcijfers. Dit raakt
de aandeelhouders in hun primaire belang.

2.2.4 Oplossingen
In deze paragraaf beperken we ons tot het beschrijven van de belangrijkste
oplossingen voor de problemen die het vrije marktkapitalisme op dit moment met zich
mee brengt en die ons toebrengen naar de visionaire situatie die we eerder in dit
hoofdstuk schetsten. Sommige oplossingen vragen nog om een nadere uitwerking. Wij
roepen in diverse partijen op hiermee aan de slag te gaan.
Oplossingen: wat
●

We zullen economische groei anders moeten definiëren. Groei is goed en
noodzakelijk om te blijven innoveren en ontwikkelen, maar de huidige beperkte
definitie van groei in termen van bruto nationaal product voor landen en
financiële omzet en winst voor bedrijven is een doodlopend spoor. Wij zien
overigens wel een noodzaak voor verschillende typen groei voor verschillende
mensen. Iemand die geen eten heeft en geen dak boven zijn hoofd zal eerst
groei moeten zien in termen van materiele groei. Voor Nederland geldt dat de
meeste mensen in die basisbehoeften kunnen voorzien en dat de verdere groei
die we vanaf nu willen zien meer kwalitatief is. Dit neemt niet weg dat voor nog
steeds vele miljarden mensen op de wereld de primaire behoefte wel ligt in
materiele welvaartsgroei. Om daar de ruimte voor te bieden, is juist een andere
groeidefinitie nodig voor mensen die al hoger in de Maslow-piramide zitten (zie
voor meer toelichting op Maslov thema ‘rechtvaardige verdeling, hst 2.3).

Box 2 Alternatieven voor Bruto Nationaal Product (BNP)

Indicatoren die BNP corrigeren:
1) MEW: Measure of Economic Welfare = consumptie ipv productie
2) ISEW: Index of Sustainable Economic Welfare = correctie voor
milieuschade (-), inkomensongelijkheid (-), publieke uitgaven (+) etc.
3) GPI: Genuine Progress Indicator = uitgebreide versie van ISEW
4) Green GDP or Green Accounting = correctie op milieuschade uitgedrukt in
financiele termen
5) Genuine Savings = investeringen in geproduceerd, natuurlijk en menselijk
kapitaal
Indicatoren die BNP vervangen:
1. HDI: Human Development Index = optelsom levensverwachting,
gezondheid, educatie, levenstandaard bevolking
2. EF: Ecological Footprint = mate van belasten van natuurlijk ecosysteem
door bevolking
3. HPI: Happy Planet Index en GNH: Gross National Happiness= menselijk
welzijn en milieuimpact
4. ESI: Environmental Sustainability Index en EPI: Environmental
Performance Index = milieuprestaties op nationale schaal
Indicatoren die BNP aanvullen:
1.
SNI: Sustainable National Income = mate van duurzaamheid van een land
2.
SEEA: System for Integrated Economic Environmental Accounts = vergroening
van BNP, integreert milieu en economische indicatoren
3.
SESAME: System of Economic and Social Accounting Matrices and Extensions
= integreert milieu-, sociale en economische data
4.
SDI: Sustainable Development Indicators = meet de voortgang richting
duurzame ontwikkeling
5.
MDG: Millennium Development Goals = meet mate van armoede in een land
Bron: Wuppertal Institute, 2010 en Hueting, 2001

Om andere groei te realiseren zullen we groei ook anders moeten meten. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) drukt onze welvaart uit in termen van
Bruto Nationaal Product (BNP). Als het BNP toeneemt groeit de economie. Wij
stellen voor dat het CBS naast het BNP ook een andere indicator of andere
indicatoren introduceert die economische meerwaarde op een andere manier
meet. Er zijn diverse organisaties die voorstellen hebben ontwikkeld voor
alternatieve meetinstrumenten (zie box). We hebben andere meetinstrumenten
nodig om groei te meten.
Diverse van de alternatieve meetinstrumenten worden al gebruikt in de
praktijk. Tot nu toe is er geen indicator gevonden die zo eenvoudig, lineair,

universeel en objectief is als het BNP (Wuppertal Institute, 2010). Het BNP
verlaten zou misschien niet zinvol zijn, maar het versterken zeker wel.
Om alternatieve statistieken te voeden zullen ook bedrijven anders hun
meerwaarde moeten vaststellen. Naast hun jaarlijkse omzet- en winstcijfers
zullen zij andere meerwaardecijfers moeten gaan publiceren in hun
jaarverslagen.
De komende 10 jaar zullen zowel de bekende cijfers als de nieuwe
meerwaardecijfers naast elkaar gepubliceerd worden. De verwachting is dat
steeds meer mensen, media en instituties naar de meerwaarde-cijfers zullen
gaan kijken. Die drukken namelijk niet zozeer de huidige financiële en
economische situatie van bedrijven resp. landen aan, de toekomstbestendigheid
van bedrijven en landen. Voor aandeelhouders en kiezers worden dat steeds
belangrijkere indicatoren voor ook hun eigen toekomstverwachting. Nederland
zal vanaf de invoering van de alternatieve meetinstrument in EU- en wereldwijd
verband moeten pleiten voor globale invoering van dergelijke
meetinstrumenten.
●

We zullen enorm moeten investeren in het terugbrengen van het gebruik van
grondstoffen om in onze behoeften te voorzien. Dit kan zowel door verbetering
van efficiëntie van productieprocessen door een boost aan innovaties, maar zal
ook moeten komen door een sterk verminderde focus op privé-bezit van
bijvoorbeeld auto’s en allerhande gebruiksartikelen die we niet continu nodig
hebben.
De instrumenten die het meest geschikt lijken om dit te bewerkstelligen zijn
financiële instrumenten. Grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen zullen in hun
prijs de milieukosten mee moeten nemen en de werkelijke schaarste moeten
uitdrukken. Hogere prijzen van grondstoffen en hulpbronnen geven een sterkte
prikkel tot innovatie en tot het zoeken naar andere manieren om toch toegang
te hebben tot gebruiksvoorwerpen die door de hoge materiaalkosten voor veel
individuen of huishoudens te duur zijn geworden. Nederland kan het voortouw
nemen en de hogere kosten in een fonds stoppen dat ofwel de milieuschade
daadwerkelijk repareert ofwel investeert in alternatieve en meer duurzame
grondstoffen of hulpbronnen. Zo’n fonds kan dienen als overgangsinstrument
totdat er wereldwijde volgers zijn. Uiteindelijk zullen de fondsen niet meer
nodig zijn, omdat de dure grondstoffen vanzelf niet meer gebruikt zullen
worden en er snel naar alternatieven gezocht zal worden. Ook kan gedacht
worden aan tijdelijke innovatiesubsidies. Deze innovatiesubsidies moeten niet
alleen de eerste ontwikkeling van alternatieven stimuleren, maar ook de
doorstart naar de markt.
Tenslotte bepleiten wij hoge belastingen op excessieve winsten en excessieve
rijkdom. Zoals eerder al beargumenteerd, doet dit recht aan het feit dat
ondernemingen en individuen die veel geld hebben verdiend dit meestal te
danken hebben aan infrastructuur (denk aan juridisch systeem, wegen) die zij
te danken hebben aan de belastingbetaler. Een deel van de opbrengsten zouden
dan ook terug moeten vloeien aan de belastingbetaler, zodat eventuele schade
als gevolg van de onderneming met belastinggeld hersteld kan worden.

●

Aangezien het speelveld van de vrije markt inmiddels ongeveer de hele wereld
beslaat, zullen ook de spelregels en het toezicht hierop op wereldniveau

geregeld moeten worden. De internationale samenwerking en instituties die dit
momenteel doen zijn beperkt in hun mandaat en ook lang niet op alle
onderdelen van het spel is voldoende toezicht. De soevereiniteit voor
regelgeving en toezicht ligt nog veelal bij individuele staten en daar waar
bijvoorbeeld de EU, WTO of VN toezichtfuncties hebben is de reikwijdte te
beperkt. Om te voorkomen dat ondernemingen die daar op uit zijn, altijd wel
een plekje op de wereld vinden waar de regelgeving en/of het toezicht minder
streng is dan in andere landen, zijn wereldwijd geldende afspraken over
arbeidsomstandigheden, voorkómen van uitputting van grondstoffen en
milieuschade hoogst nodig en urgent. Dit gaat niet alleen uitbuiting tegen van
illustere bedrijven, maar beloont tegelijkertijd de inspanningen van de bedrijven
die zich aan hogere fatsoensnormen houden. Uiteindelijk komt het het
algemene vertrouwen van burgers ten goede als zij er op kunnen vertrouwen
dat bedrijven in principe altijd volgens globale regels opereren, ook als dit
buiten hun gezichtsveld gebeurt.
●

Bedrijven (zouden moeten) willen groeien, innoveren en zich blijven
ontwikkelen en aanpassen aan de behoeften van de samenleving, hun
afnemers. Daarvoor hebben zij investeringskapitaal nodig. Om minder onder
druk te staan van aandeelhouders die alleen uit zijn op korte termijn winst,
zullen zij alternatieve financieringsvormen moeten vinden ten opzichte van de
mogelijkheden anno 2011. Bedrijven die grote investeringen willen doen
kunnen bijna niet anders naar de beurs gaan. Naast de eerder bepleite
‘heropvoeding’ van aandeelhouders die handelen via de beurs, zijn aanvullende
vormen van financiering waarbij de kapitaalverstrekker meer geduld kan
opbrengen ook heel erg nodig. Om het uithoudingsvermogen van
aandeelhouders te vergroten zou een transactiebelasting op aandelen kunnen
worden ingevoerd of een verplicht ‘loyaliteitsdividend’ die bijvoorbeeld 10 jaar
een positie hebben aangehouden (Keuning, 2010).
Familiebedrijven en coöperaties lijken redelijk sterk uit de kredietcrisis te zijn
gekomen en wellicht is onze hoop gevestigd op dergelijke modellen. We werken
hier geen gedetailleerde financieringsvormen uit, maar vormen van
aandeelhouderschap waarbij de aandeelhouder dichter op het bedrijf zit en niet
alleen formeel meebeslist, maar ook meedenkt zijn het proberen waard. Ook
crowd funding, loyaal aandeelhouderschap en wellicht nog verder uit te denken
financieringsvormen zouden erkenning en steun moeten krijgen en zeker
juridisch of belastingtechnisch niet benadeeld moeten worden.

●

Zoals in de algemene probleemanalyse in hoofdstuk 1 is beschreven, zijn er
diverse redenen waarom ondernemingen, regeringen, burgers etc. wel anders
willen handelen, maar het uiteindelijk toch niet doen. Een daadwerkelijk andere
economie is niet mogelijk zonder deze, vaak psychologische, barrières te
doorbreken. Er zal dus hoe dan ook een ‘way out’ gevonden moeten voor
mensen of ondernemingen die veel te verliezen hebben in een omschakeling
van onduurzame naar duurzame productiemethoden. Dit moet hand in hand
gaan met aantrekkelijke beloningen voor mensen die snel omgaan. We hebben
ook hier wederom de details niet uitgewerkt, maar bieden wat inspiratie en
suggesties voor instrumenten die dergelijke barrières kunnen helpen nemen.
Neem bijvoorbeeld de Spaanse vissers. Zij zien al jarenlang hun bestaansbasis
ondermijnd worden door visquota. Zij weten waarschijnlijk wel dat zonder deze
quota hun business op de lange termijn ook zal wegvallen, maart niemand wil

zomaar stoppen, terwijl de rest doorgaat. Gevolg is dat vissers ofwel illegaal
gaan vissen ofwel overstappen op meer lucratieve handel, zoals drugshandel.
Dit gedrag dient de maatschappij niet en is ook voor henzelf risicovoller. Om de
vissers een ‘way out’ te bieden zou je kunnen denken aan aantrekkelijke
omscholingstrajecten met serieus uitzicht op werk als zij overstappen. Hoe
eerder zij dit doen, hoe beter de beloning zou moeten uitpakken, bijvoorbeeld
in de vorm van gegarandeerde periode van inkomenszekerheid na hun
overstap. Dergelijke stimuleringsmaatregelen moeten gelijk op gaan met
strenger toezicht op de visserij, zodat het net zich sluit. De laatste vissers
riskeren daarmee steeds grotere boetes. Overstappen wordt zo van
aantrekkelijk, uiteindelijk onvermijdelijk. De cacaosector heeft een dergelijke
aanpak ingevoerd door poducenten van cacao in Afrikaanse en ZuidAmerikaanse landen een ‘way out’ te bieden uit een situatie waar de cacao
steeds lager van kwaliteit is geworden en steeds minder opbrengt. Om dit om
te keren betalen de afnemers in de keten een meerprijs die apart wordt
gehouden om de cacao-producerende boeren training te geven in
teeltmethoden die duurzamer zijn en tegelijkertijd de kwaliteit te verbeteren.
Succesfactoren in de cacaosector zijn het feit dat de afnemers meefinancieren,
overheden een deel subsidiëren, boeren verplicht zijn tot deelname en tot
geleidelijk strengere eisen aan hun product. De sleutel tot dit alles was
samenwerking tussen alle partijen (Kroft, 2010 en Boekhold, 2010).
In de Nederlandse situatie denken wij dat ondernemingen die geconfronteerd
worden met hoge kosten of investeringen als gevolg van duurzamer produceren
een ‘way out’ of op de een of andere manier compensatie zouden moeten
kunnen krijgen in de vorm van een innovatiebeloning of –subsidie, maar ook
bijvoorbeeld bezitters van huizen die te groot voor hen zijn, maar
onverkoopbaar want te duur voor de jongere generatie, zouden gestimuleerd
moeten worden om hun huizen te verkopen tegen een lagere prijs. Te denken
valt aan collectieve regelingen waarbij de huizen worden verkocht aan
woningcorporaties of nu nog niet bestaande coöperatieve organisaties die de
woningvoorraad bezitten en beheren. Burgers worden zo veel meer
gestimuleerd te huren en op maat te wonen. Zo vindt een omslag plaats van
huizenbezit naar toegang tot passende en aantrekkelijke woningen.
•

Het thema duurzaamheid moet niet het exclusieve terrein blijven van
organisaties met een specifieke missie op dit gebied, maar moet een facet
worden van elke organisatie. Dit kan alleen als duurzaamheid vast onderdeel
wordt van de curricula van alle onderwijsactiviteiten van lagere school tot
beroepsonderwijs, universiteiten, business schools etc. (Melis, 2010). Ook, of
eigenlijk juist, ook managementcursussen, leiderschapstrainingen,
masterclasses, bijscholingscursussen zullen dit aspect moeten meenemen. Dit
moet leiden tot een verdere horizon voor iedereen die beslissingen neemt, of
die nou privé zijn of als professional worden genomen.

●

Er moet via internet, een register of ander systeem, goed te vinden zijn wat
grondstoffen zouden moeten kosten (dus wat de ‘schaarste mark-up’ is), hoe
schaars ze inmiddels zijn, wat de laternatieven zijn, in welke producten ze
worden gebruikt. Dit kan parallel aan een track-and-trace systeem voor
consumentenproducten in de handel, zodat zij snel kunnen nagaan waar de
ingredienten voor het product vandaan komt en of al dan niet een faire prijs is
betaald. Een dergelijk systeem moet betrouwbaar zijn, vrij toegankelijk zijn en
wereldwijd worden uitgerold. Consumenten, maatschappelijke organisaties
moeten de mogelijkheid hebben om na te gaan op welke wijze een product tot

stand is gebracht (ketentransparantie) en wat de eigenschappen van het
product zijn (bijvoorbeeld energieverbruik). Ook (internationale)
kennisinstellingen die onafhankelijk data verzamelen en publiceren,
bijvoorbeeld over grondstoffenvoorraden, milieueffecten etc. zijn van groot
belang. Hun voortbestaan en onafhankelijkheid moet gewaarborgd blijven.
Oplossingen: wie
Er vinden al vele initiatieven en ontwikkelingen plaats die de goede kant op leiden. In
alle interviews die wij hielden stelden wij naar aanleiding daarvan steevast de vraag:
“Als er al vanalles gebeurt, komen we er dan vanzelf ?”. Het antwoord was steevast
“nee”, zelfs onder de grootste vrije markt-adepten. Op de vraag wie dan een rol
moeten spelen, kwamen verschillende antwoorden en ook uit de literatuur en
journalistieke bronnen ontstaat geen eenduidige beeld. Wel kwamen wij een aantal
spelers wel vaak tegen in onze bronnen. Wij sommen hieronder, op basis van de
vergaarde informatie en inzichten, de belangrijkste partijen op die naar ons idee een
cruciale rol moeten spelen in een transitie naar een duurzame economie.
●

Bedrijven: zowel ondernemers als andere partijen komen tot geen andere
conclusie dan dat de verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen en duurzamer produceren, primair de verantwoordelijkheid is van
de bedrijven zelf. Het is een kwestie van vooruitkijken, onvermijdelijk voor het
voortbestaan van bedrijven en gewoon een kwestie van gezond verstand, geven
vele bronnen aan. Bedrijven zullen hun klanten, aandeelhouders, werknemers
en andere partners moeten uitleggen hoe ze werken, waarom prijzen eventueel
omhoog gaan of producten anders zullen worden gemaakt. Iemand verwoordde
het zo: “Je moet niet alleen doen wat vandaag de dag mag volgens de wet,
maar waarvan je weet dat de maatschappij het ook nog over 15 jaar vindt
deugen” (NTR/Smit (3), 2010).

●

De Nederlandse overheid: de overheid bepaalt in zijn land de regels en ziet
toe op de handhaving ervan. Een transitie naar een duurzaam economisch
systeem zal hoe dan ook sterke steun van de overheid moeten krijgen. Dit
vraagt om een regering, en een ondersteunend ambtenarenapparaat, die
duurzaamheid niet ziet als een doelstelling van specifieke organisaties en als
een separaat beleidsterrein, maar die het oppakt als leidend principe. Nederland
is gebaat bij een overheid die deze uitdaging boven de horizon van het politiek
spel uittilt en die een duurzaamheidsvisie formuleert die boven de partijen
hangt. Voorbeeld van zo’n visie die boven het bestuur hangt, zijn de ‘Almere
principes’, opgesteld door de Gemeente Almere op basis van het cradle to
cradle-principe (Lageweg, 2010). Tevens vraagt het om een overheid die zowel
de eigen burgers weet te overtuigen dat een overstap naar een duurzame
economie in het belang is van alle burgers nu en in de toekomst, als een
overheid die het voortouw durft te nemen in internationaal verband en zich
hardmaakt voor wereldwijde afspraken. Wij denken dat Nederland als
handelsnatie goed in staat moet zijn om een voorloper te zijn op het gebied van
o.a. duurzaam produceren in de internationale markt. Zowel de handelsgeest
van Nederlandse ondernemers als de reputatie van Nederland wereldwijd moet
dit mogelijk maken. Nederland is door de eeuwen heen op diverse momenten in
staat gebleken een sfeer van vrijheid, tolerantie en innovatie te creëren die o.a.
heeft geleid tot economische bloei in de gouden eeuw. Zoals gezegd zit de
handel de Nederlanders in het bloed, dus Nederlanders zouden in staat moeten
zijn vroeg de niche-markt te creëren voor een duurzame vorm van groei, van
produceren en consumeren, die wereldwijd volgers vindt. Zo creëert Nederland

een nieuwe gouden eeuw, die ooit de geschiedenis in zal gaan als ‘de groene
eeuw’.
●

Internationale instituties: een duurzame economie is niet haalbaar als er
geen internationale afspraken komen waarop internationaal toezicht is. Een
wereldwijde vrije markt vraagt ook om wereldwijde spelegels en toezicht
(Baker, 2005, Scherpenhuijsen Rom). Wij zien een rol voor de Nederlandse
regering, Nederlandse ondernemers in het buitenland en (internationale)
maatschappelijke organisaties om een lans te breken voor een wereldwijde vrije
markt die wel een vrij toegankelijk speelveld is, maar geen speelveld zonder
regels of met wisselende regels per land of regio. Het moet in deze markt niet
meer mogelijk zijn dat onethische en onduurzame bedrijfsvoering in het ene
land bestraft wordt en in het andere niet. De afspraken zullen moeten gaan
over arbeidsomstandigheden, de omgang met en beprijzing van schaarse
grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen en herstel van schade aan natuur,
milieu, klimaat en ecosystemen. Er zal een internationaal erkend
toezichtsorgaan moeten komen dat het mandaat heeft de afspraken te
handhaven. Wellicht is dit een brug te ver voor over 25 jaar, maar uiteindelijk
lijkt een wereldregering in een wereldwijde vrije markt onvermijdelijk
(Scherpenhuijsen Rom, 2010).

●

Burgers: uiteindelijk ligt veel van de verantwoordelijkheid ook bij burgers. In
een democratisch land ligt de keuze of we gaan voor lange termijn
duurzaamheid of korte termijn voordelen bij de burger, als kiezer, als
consument, als denkend wezen. Burgers hebben diverse instrumenten in
handen om veranderingen af te dwingen. Zij kunnen zich op allerlei manieren
organiseren via gevestigde non-gouvernementele organisaties, maar ook via
nieuwe wegen. Sociale media bieden mogelijkheden om in korte tijd veel
mensen bij elkaar te brengen uit binnen en buitenland, maar er is Nederland
ook de mogelijkheid om wetgeving te initiëren in de vorm van een
burgerinitiatief. Alerte, initiatiefrijke burgers zijn heel belangrijk om
veranderingen in gang te zetten. Zij dienen als ‘opinieleiders’ en spelen een
cruciale rol (Meegeren, van, 1997).

●

Media en maatschappelijk organisaties: deze organisaties, die dienen als
de waakhonden van de samenleving, zullen altijd een belangrijke rol spelen. Er
ligt dan ook een belangrijke taak bij hen om namens de burger op onderzoek
uit te gaan naar de herkomst van producten en diensten, naar de mate waarin
bedrijven en overheden doen wat ze beloven en in het duiden van groei- en
welvaartscijfers. Ook media zijn vaak bedrijven en soms ook beursgenoteerd en
zijn daarmee ook net als alle andere bedrijven gedwongen winstcijfers te laten
zien. Juist media roepen wij op om hun rol van waakhond en te blijven spelen.
Burgers hebben zelf vaak de tijd, de middelen of de deskundigheid niet om op
onderzoek te gaan naar de feiten.

Tenslotte is tijdens onze onderzoeksfase scherp duidelijk geworden dat een overgang
naar een duurzame economie vraagt om samenwerking tussen partijen. Zo laat de
eerder beschreven omschakeling van de cacao-sector naar ‘eerlijke chocola’ zien dat
samenwerking tussen boeren in de landen van herkomst, tussenhandelaren,
multinationals die cacao verwerken, overheid en maatschappelijke organisaties
cruciaal is. Alleen door samenwerking en tegelijkertijd invoeren van bindende
afspraken, vervalt het in hoofstuk 1 beschreven ‘prisoner’s dilemma’ van individuele
bedrijven. Er zijn al vele samenwerkingsverbanden gevormd rond verduurzaming van

de economie of rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is er het Intiatief
Duurzame Handel (IDH) dat tot doel heeft duurzaamheid in gebruik van commodities
als soja, hout, cacao, katoen en vis in de mainstream markt te versnellen. IDH vormt
coalities van koplopers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om
samen een productsector te verduurzamen (IDH (1), 2011). Ook in de Alliantie Fair &
Green Deal werken vele maatschappelijke organisaties samen aan een voorzet om een
koerswijziging richting een andere economie in gang te zetten (F&GD, 2011).

2.2.5 Afsluiting
Alhoewel het vrije markt kapitalisme het prevalerende economisch systeem is en ons
inziens zal moeten blijven, heeft het al geruime tijd het stadium bereikt waar het
tegen onaanvaardbare grenzen aanloopt. Het vrije markt kapitalisme is vooral
gestoeld geweest op economische groei. Als gevolg daarvan hebben vooral bedrijven
de hele wereld tot hun speelveld gemaakt om groei te verwezenlijken in termen van
financiële en monetaire groei, uitgedrukt in omzetgroei en winst voor bedrijven en in
groei van het bruto nationaal product voor landen. Dit ging gepaard met een enorme
toename aan gebruik van grondstoffen. Dit heeft ons in een situatie gebracht waarin
grondstoffen uitgeput dreigen te raken, het milieu vervuild is, grote delen van onze
natuur en ecosystemen vernietigd zijn en bedrijven de wereld zijn afgereisd op zoek
naar goedkope arbeid. De inkomensongelijkheid binnen en tussen landen is in deze
periode toegenomen en niet alleen landen, maar ook bedrijven en individuen voeren
de lijst van grootste economieën ter wereld aan. Deze ontwikkelen vonden plaats
parallel aan de steeds groter wordende afstand tussen eigenaren (aandeelhouders)
van een bedrijf en partijen in de productieketen waardoor het
verantwoordelijkheidsgevoel voor de problemen die de bedrijven hebben veroorzaakt
alleen maar is afgenomen.
Tegelijkertijd is het vrije markt kapitalisme wereldwijd het winnende economische
model gebleken. Het model biedt namelijk veel vrijheid van handelen aan individuen,
een menselijke behoefte die zo sterk is gebleken dat andere systemen, zoals het
communisme, het niet hebben gered. Wij denken dan ook dat we geen andere keus
hebben dan het vrije markt-spel te blijven spelen, alleen is het de hoogste tijd de
spelregels aan te passen en het toezicht op de naleving van die spelregels te
verscherpen. Concreet betekent dit het volgende:
● groei moet anders gedefinieerd worden. In rijkere economieën betekent dit een
groei die welvaart en ontwikkeling uitdrukt en wegbeweegt van slechts
materiele, monetaire groei. Voor armere landen en/of mensen zal dit beperkte
ruimte bieden om te groeien in voorziening van basisbehoeften
● rijkere economieën moeten in hoog tempo toe naar een levenswijze waarin het
gebruik van grondstoffen tot een minimum wordt beperkt, of zelfs negatief is.
Dit betekent een maatschappij die in hoge mate op recycling of het cradle-tocradle principe is gebaseerd en verschuift van de aanbidding van bezit naar het
creëren van toegang tot voorzieningen.
● de globalisering heeft de hele wereld tot speelveld van ondernemingen
gemaakt. Dit vraagt ook om afspraken over beheer van natuurlijke
hulpbronnen, opruimen van de schade aan natuur en milieu en behandeling van
arbeidskrachten op wereldwijde schaal, evenals wereldwijd toezicht. Uiteindelijk
betekent dit dat landen, maar ook bedrijven, een deel van hun soevereiniteit
zullen moeten opofferen voor het veiligstellen van de welvaart van volgende
generaties.
● de financiering van bedrijven moet op de schop. Er zullen alternatieven moeten
worden gevonden die de cirkel doorbreken die bedrijven en banken er toe
dwingen om alsmaar te blijven groeien op de huidige manier. Bedrijven moeten

●

●

op adem kunnen komen om te investeren in de langere termijn, met een veel
effectiever en efficiënter gebruik van grondstoffen.
er moet een ‘way out’ gevonden worden voor mensen die enorm verlies lijden
door de omschakeling naar een nieuw systeem. Denk aan vissers die vissen op
uitstervende vis of aan huizenbezitters die wonen in een financiele ‘bubbel’.
Voor hen zullen er regelingen moeten komen die zorgen dat ze hun schulden of
omschakeling op een aanvaardbare manier kunnen aflossen.
kennis, onderzoek en onderwijs die duurzaamheid dienen zijn enorm belangrijk.
Zowel (internationale) instellingen die databases bijhouden over bijvoorbeeld de
stand van de grondstofvoorraden en natuurlijke ecosystemen als
onderzoeksinstellingen die innovatie kunnen ondersteunen richting een
duurzame, op recycling gebaseerde samenleving,zijn onmisbaar. Tenslottezal
duurzaamheid een vast onderdeel moeten zijn in de curricula van alle
onderwijsvormen, niet als modieus extra vak, maar als vast afwegingscriterium
bij alle beslissingen op alle niveau’s.

Uiteindelijk zullen bedrijven, de Nederlandse overheid, de media, ngo’s, maar vooral
ook de burgers, in al hun rollen en hoedanigheden, de transitie teweeg moeten
brengen. Vooral bedrijven zullen primair hun verantwoordelijkheid moeten nemen
voor de producten en diensten die ze leveren, maar juist de burger, als werknemer of
baas in een bedrijf, als consument, als buurman, ouder of kiezer, is uiteindelijk de
ultieme verantwoordelijke. Versterkt in zijn speelruimte door o.a. internet en sociale
media, heeft die er een enorm palet aan mogelijkheden bijgekregen om het gewoon
anders te doen, samen met alle andere wereldburgers.

2.3 Schaarste van natuurlijke hulpbronnen
2.3.1 Inleiding
Schaarste is een eigenschap van alle economische goederen en daarmee één van de
centrale begrippen in de economie. De schaarsteproblematiek gaat over het
keuzeprobleem dat de onverenigbaarheid van onbeperkte behoeften en schaarse
middelen oproept.
Schaarste in de economische zin betekent dat er productiemiddelen of tijd moeten
worden ingezet om het product voort te brengen. Bijvoorbeeld om een brood te
produceren, moeten er eerst de productiemiddelen arbeid en natuur en ook tijd
opgeofferd worden. Brood is een schaars goed omdat dezelfde hoeveelheid
grondstoffen, arbeid en kapitaal ook ingezet hadden kunnen worden om een ander
product te maken. Om die reden kun je zeggen dat economie draait om het maken
van keuzes, waarbij de cruciale vraag steeds is: ‘hoe zetten we de productiemiddelen
in?’ Anders gezegd: waar geven we ons geld aan uit?
Het tegenovergestelde van een economisch goed (dat schaars is) is een vrij goed. Een
vrij goed is een goed waarbij geen productiemiddelen of tijd opgeofferd hoeven te
worden om het te produceren. Een voorbeeld is zonlicht: je hoeft geen
productiemiddel of tijd op te offeren om zonlicht voort te brengen. Zonlicht is dus
gratis. Dat betekent overigens niet dat voor de ‘winning’ van zonlicht niet betaald
hoeft te worden. Net als voor de winning van olie zijn daarvoor productiemiddelen
nodig. Zonne-energie is dus niet gratis (Wikipedia (4), 2011)..

Naast schaarste in economische zin bestaat er ook ´absolute schaarste´. Dit begrip
houdt in dat er een tekort aan een bepaald goed bestaat. Het is dan niet mogelijk om
met inzet van extra productiemiddelen het tekort aan te vullen.
In deze paragraaf behandelen we beide vormen van schaarste van natuurlijke
hulpbronnen. We gebruiken daarbij de analogie van de ‘tragedy of the commons’.

2.3.2 (Deel)visie
In onze visie is de economie in 2035 volledig duurzaam, of een heel eind op weg om
dat te worden. Er zullen nog steeds schaarse goederen bestaan, dus goederen die niet
ongelimiteerd beschikbaar zijn en waarvoor dus betaald moet worden
In onze visie zullen in 2035 producten en diensten niet onnodig duur zijn, want het
probleem van de alsmaar schaarser wordende grondstoffen is tegen die tijd nagenoeg
opgelost. Voor dat jaar zullen we erin slagen een transitie in gang te zetten naar een
economie die niet leidt tot het opraken van alle grondstoffen.
Aan de andere kant zullen producten en diensten in 2035 niet goedkoop zijn, want
productie met slavenarbeid en kinderarbeid is dan geen gangbare praktijk meer. Ook
zal een prijs betaald moeten worden voor milieuvervuiling, schade door
klimaatverandering, gezondheidszorg, verminderde biodiversiteit, enz.
Met andere woorden: voor alle goederen en diensten betalen we in 2035 een reële
prijs. Doordat de economie bijna volledig duurzaam geworden is, zijn we er materieel
gezien niet op achteruit gegaan, integendeel.

2.3.3 Probleemanalyse
Schaarste is in onze huidige economische systeem een van de meest uitdagende
problemen. Het heeft er alle schijn van dat steeds grondstoffen en hulpmiddelen zich
van ‘vrije’ goederen ontwikkeld hebben tot ‘schaarse’ goederen, en vervolgens tot
goederen die te kampen hebben met ‘absolute schaarste’. Het gevolg daarvan is dat
steeds meer grondstoffen uitgeput raken.
De ‘tragedy of the commons’
Hoe is het mogelijk dat grondstoffen uitgeput raken zonder dat we massaal ingrijpen?
Een bekende en belangrijke verklaring van dit mechanisme is die van de ‘Tragedy of
the commons’, in het Nederlands vertaald met de Tragedie van de Meent. Deze
analyse stamt al uit 1833 en spreekt nog steeds tot de verbeelding. De meent (the
commons) is de gemeenschappelijke weidegrond van een agrarisch dorp, zoals die
eeuwenlang bestaan heeft. Iedere boer kan er zijn koe laten grazen, want gras is er
genoeg. Maar er zit wel een grens aan de meent. Stel dat er voldoende voer is om
tien koeien melk te laten produceren, dan is er niets aan de hand zolang de tien
boeren in het dorp allemaal één koe hebben. Maar het is in het economisch belang
van iedere individuele boer om als eerste zijn eigen tweede koe ook op de meent te
laten grazen. De hoeveelheid gras wordt dan verdeeld onder elf dieren. Per koe is dat
minder, maar de eerste boer met twee koeien krijgt 2/11de deel van de opbrengst, en
dat is meer dan 1/10de deel. Alle anderen krijgen 1/11de deel, in plaats van 1/10de
(Harding, 1968).

In dit eenvoudige voorbeeld worden dus de voordelen toegerekend aan één boer,
maar de nadelen worden uitgesmeerd over het hele dorp. De opbrengsten worden
geprivatiseerd, de kosten gesocialiseerd.
Wat moeten de andere boeren doen om deze situatie weer in balans te brengen? De
makkelijkste oplossing zou zijn de elfde koe weer uit de meent te verwijderen, maar
in een economie waar groei een belangrijk uitgangspunt is, is dat niet zo gemakkelijk.
Voor iedere individuele boer in het dorp is het daarom verstandig om zo snel mogelijk
ook een tweede koe op de meent te laten grazen, waardoor zijn winstaamdeel weer
stijgt. Hij handelt dan als een echte ‘homo economicus’. Op die manier neemt de
beschikbare hoeveelheid gras per koe steeds verder af totdat de meent domweg te
klein wordt voor zoveel vee. De enige oplossing is dan nog de hele meent af te
schaffen en iedere boer zijn vee alleen nog te laten grazen op een eigen stukje
weidegrond. Het ‘vrije goed’, het gras op de meent, is een ‘schaars goed’ geworden
en valt voortaan in het domein van de economie. Op dat moment wordt bezit van
cruciaal belang voor economisch succes.
Het model van de meent kan zonder veel moeite vertaald worden naar de huidige
wereldeconomie. Het agrarische dorp is dan de hele wereldgemeenschap en de
weidegrond staat symbool voor de natuurlijke hulpbronnen, zoals grondstoffen, olie,
bos, visgronden of landbouwareaal. Op dit moment worden veel natuurlijke
hulpbronnen nog beheerd alsof de goede, oude meent nog bestaat, terwijl er al aardig
wat boeren steeds meer koeien laten grazen op dit gemeenschappelijke stukje grond.
Voorbeelden van de negatieve effecten zijn er te over: CO2-uitstoot, lawaai, verlies
aan biodiversiteit, soms arbeid, vervuiling, uitputting van grondstoffen, ontbossing,
leeggeviste zeeën…
Het welvarende deel van de wereld is op dit moment te vergelijken met de eerste boer
die een extra koe op de meent laat grazen. Dat geldt ook voor de Nederlandse
economie. Dankzij onze welvaart zijn we in staat een groot beslag leggen op de
productiemiddelen van de wereld, waarbij grote delen van de mensheid het gelag
betalen. De rijkste twintig procent van de wereldbevolking bezit driekwart van de
rijkdom van de wereld . Anders gezegd: veel producten kunnen goedkoop geleverd
worden aan westerse consumenten omdat anderen eraan meebetalen. Die anderen
zitten elders op de wereld (meestal in China of Afrika of Latijns-Amerika) of moeten
nog geboren worden (Global Issues, 2010).
We verschuiven de kosten dus in de tijd of in de plaats, of beide. Voor de huidige
generatie bedrijven en consumenten is dat prettig, want door kosten te verplaatsen
naar later en/of elders zijn producten en diensten relatief goedkoop. Maar net als bij
de meent is de afloop onvermijdelijk; daarom wordt het principe ook een ‘tragedie’
genoemd.
De onvermijdelijke afloop bestaat erin dat we op een gegeven moment tegen de
ecologische grenzen van de aarde aan zullen lopen. De draagkracht van de planeet is
dan onvoldoende om de huidige economie te kunnen laten bestaan: grondstoffen
raken op, oliebronnen raken uitgeput en de zeeën zijn leeggevist. Op dat moment
hebben we het niet alleen meer over ‘schaarste in economische zin’, maar ook over
absolute schaarste.

Absolute schaarste: de grondstoffen raken op
Als een product schaarser wordt, wordt het duurder. Dat maakt het voor fabrikanten
aantrekkelijk om meer te gaan produceren. Zodra ze dat doen, zal het aanbod stijgen
en de prijs weer dalen, totdat er ‘vanzelf’ een evenwicht ontstaat. Dat dit mechanisme
aantoonbaar bestaat is een van de belangrijkste argumenten voor aanhangers van de
vrije markt.
Het is niet ingewikkeld te begrijpen dat dit mechanisme niet meer functioneert zodra
het fysiek onmogelijk wordt de productie op te voeren. Als dat gebeurt gaat de prijs
blijvend omhoog. Dit verschijnsel staat bekend als ‘ecoflatie’: prijsstijgingen die
ontstaan door uitputting van grondstoffen en achteruitgang van ecosystemen. Klanten
die de hogere prijs niet willen of kunnen betalen, zullen noodgedwongen moeten
uitwijken naar subsituten. Soms zullen die van dezelfde kwaliteit zijn, maar soms ook
niet.
Het heeft er alle schijn van dat een dergelijke situatie zich de komende decennia zal
voordoen voor tal van grondstoffen. Uit allerlei studies blijkt dat de voorraden van een
aantal belangrijke grondstoffen in de komende vijftig jaar langzaamaan op zullen
raken. Die zullen dus schaarser worden, en daarmee duurder (Sauer, 2008)
Als het niet mogelijk blijkt om het aanbod te verhogen door bijvoorbeeld nieuwe
mijnen of bronnen te vinden, zal dit in de vrije markteconomie leiden tot
prijsstijgingen en daarna "vraaguitval". De rijksten zullen als langste gebruik kunnen
maken van de steeds schaarsere en duurdere producten, de armen zullen zullen ze
zich als eerste niet meer kunnen veroorloven.
Kernprobleem in de vrije markteconomie is dus dat we net doen alsof onze planeet
oneindig groot is, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is: We "consumeren" eindige
natuurlijke hulpbronnen uit het verre verleden (fossiele energie, fossiel water,
mineralen, metalen etc) en we overexploiteren regenereerbare natuurlijke
hulpbronnen uit het heden (bossen, vruchtbare bodem, wilde vis, rivierwater etc)
zonder de kosten daarvan door te berekenen in de prijs. Onderstaande grafiek laat
zien hoe het gesteld is met de voorraden van een aantal voor de menselijke
basisbehoeften belangrijke grondstoffen.

Figuur 3

Monidale voorraden gendstoffen, 2008

Bron: Rabobank, 2010

We werken hieronder de stand van zaken van een aantal belangrijke grondstoffen en
natuurlijke hulpbronnen verder uit.
Voorbeeld: olie
Olie is een voorbeeld van een grondstof die niet gerecycled kan worden: je kunt olie
maar één keer verbranden en dan is het definitief weg. Hetzelfde geldt voor andere
minerale energiebronnen, zoals kolen en gas. Om de ‘levenscyclus’ van olie te
verlengen, kan er eerst nog plastic van gemaakt worden voordat het verbrand wordt.
Soms wordt dat thermische recycling genoemd, maar van daadwerkelijke recycling is
eigenlijk geen sprake.
De consumptie van olie en gas is in de afgelopen eeuw enorm gestegen, en door de
snelle groei van de economieën in onder meer China en India neemt de vraag nog
steeds toe. Het International Energy Agency (IEA) benadrukt dat in een vooruitblik
naar 2035 in de World Energy Outlook 2010:
China – which IEA preliminary data suggests overtook the United States in
2009 to become the world’s largest energy user despite its low per capita
energy use – contributes 36% to the projected growth in global energy use.

It is hard to overstate the growing importance of China in global energy.
How the country responds to the threats to global energy security and
climate posed by rising fossil-fuel use will have far-reaching consequences
for the rest of the world (IEA (1), 2010).

De economische afhankelijkheid van olie, gas en kolen is enorm, want veruit het
grootste deel van de energievoorziening komt uit deze bronnen (IEA (2), 2010).
Een belangrijk nadeel van de consumptie van minerale brandstoffen is dat er bij
gebruik CO2 vrijkomt, dat het broeikaseffect in de atmosfeer versterkt. De consensus
dat dat nog deze eeuw zal leiden tot klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt
toe. De economische en ecologische rampen die daarvan mogelijk het gevolg zijn, zijn
niet volledig meeberekend in de prijs van een liter benzine aan de pomp of van een
kWh uit een kolencentrale.
Figuur 4

‘Hubberts Peak’, model dat de uitputting van grondstoffen voorspelt

Bron: Wikipedia (5), 2010

Los van klimaatverandering is de relatieve schaarste aan olie in toenemende mate een
probleem. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de productie van olie
langzamerhand gaat achterblijven bij de stijgende vraag. Er komt een moment dat het
niet langer mogelijk is de wereldwijde productie nog verder op te voeren. Dit moment
wordt ‘peak oil’ genoemd. Onderstaande grafieken laten een inschatting zien van de
piek van de olieproductie/-beschikbaarheid in de wereld.
Figuur 5

Inschatting piek van de olie- en gasproductie

Bron: ASPO, 2004
Wanneer dit moment precies plaatsvindt is onderwerp van hevige discussies.
Sommigen beweren dat het hoogtepunt in olieproductie al achter ons ligt, onder wie
eurocommissaris voor energie Guenther Oettinger (Reuters, 2010).
Andere schatten dat het nog wel tot 2030 kan duren, zoals het International Energy
Agency (IEA (2), 2010). De IEA gaat er vanuit dat het moment van peak oil nog
tamelijk ver weg is en pas na 2030 zal plaatsvinden maar noemt de olieconsumptie
om andere redenen niet duurzaam:
“The world’s energy resources are adequate to meet the projected demand
increase through to 2030 and well beyond. But these Reference Scenario
trends have profound implications for environmental protection, energy
security and economic development. The continuation of current trends
would have dire consequences for climate change. They would also
exacerbate ambient air quality concerns, thus causing serious public health
and environmental effects, particularly in developing countries.” (IEA,
2009)

Overigens is de IEA vergeleken met andere deskundigen aan de optimistische kant,
blijkt uit een vergelijking met andere inschattingen van het peak oil-moment (zie
grafiek)
Figuur 6

Peak Oil prognoses en geschatte uitputtingstempo

Bron: ASPO International, 2010
Wanneer het moment van peak oil precies plaatsvindt is dus onzeker, maar dát de olie
een keer op is, is onvermijdelijk. Sommige trendwatchers verwachten dat dit moment
zo snel en onverwacht zal komen dat er op dat moment geen tijd meer is voor een
omschakeling naar andere energiebronnen (zia oa http://lifeaftertheoilcrash.net/).
Een ongekende economische crisis zou in dat geval beslist het gevolg zijn.
Maar het is ook mogelijk dat de prijsstijging geleidelijker zal plaatsvinden (laag in
bovenstaande grafiek), waardoor olie langzaam ‘uitgefaseerd’ wordt als belangrijke
grondstof. In dit scenario wordt olie economisch langzamerhand steeds minder
aantrekkelijk, omdat alternatieven goedkoper worden.
Tot slot is het ook nog denkbaar dat de ontwikkelingen in duurzame energie zó snel
gaan dat de olie niet opraakt maar gewoon overbodig wordt. Bekend in dat verband is
de aan onder meer columnist Thomas Friedman toegeschreven vergelijking: ‘Het
stenen tijdperk eindigde niet omdat de stenen op waren. En het olietijdperk eindigt
niet omdat de olie opraakt, maar omdat iemand een alternatief zal uitvinden’ (Van
Velzen, 2008).
Na het moment van peak oil zal olie onvermijdelijk steeds schaarser (en dus duurder)
worden. Dit maakt de inzet van substituten als windenergie financieel aantrekkelijk,
maar door de hoge prijzen zal het ook steeds rendabeler worden om op moeilijk
toegankelijke of ecologisch belangrijke plaatsen naar olie te boren. Denk aan Alaska of
de Noordpool.

Volgens TNO is van een aantal delfstoffen het piekmoment al bereikt. De maximale
hoeveelheid zirconium, vooral gebruikt in kerncentrales, werd in 1994 gewonnen, en
sindsdien loopt de productie geleidelijkaan terug. Voor ongeveer twintig delfstoffen is
het piekmoment in zicht en zal de maximale productie voor 2035 gehaald zijn. Zelfs
voor een economisch zeer belangrijke grondstof als ijzer lijkt de productiepiek al
binnen vijftig jaar bereikt te worden (Diederen, 2009).
Voorbeeld: hernieuwbare grondstoffen
Natuurlijke hulpbronnen als olie, gas, koper of zirconium komen uit mijnen, putten of
bronnen, en daarvan is het niet moeilijk te begrijpen dat ze uitgeput kunnen raken.
Dit geldt niet voor hulpbronnen als hout, vis, cacao, koffie, katoen en andere
agrarische producten. In principe zijn dit allemaal hernieuwbare grondstoffen die
zichzelf na verloop van tijd weer aanvullen.
Toch moet ook met deze grondstoffen voorzichtig worden omgesprongen. Door
ontbossing sterven diersoorten uit. Ook tot de verbeelding sprekende soorten als de
orang oetan zijn niet zeker van hun voortbestaan, laat staan de wat onbeduidender
plant- en diersoorten.
Als er meer van een soort gekapt of gevangen wordt dan er van nature jaarlijks bij
kan groeien, dan loopt de productie op een gegeven moment snel terug. Zo staat
paling al sinds 2007 op de lijst met met uitsterven bedreigde diersoorten. Dat houdt in
dat er forse vangstbeperkingen van kracht zijn en dat er dus weinig aanbod is op de
markt. ‘De vis wordt duur betaald.’
Duurzaam beheer van bos- en visgronden is om die reden noodzakelijk om op wat
langere termijn de productie veilig te kunnen stellen. Dat is ook in het economisch
belang van de de ondernemers die te maken hebben met de handel in dit soort
hernieuwbare grondstoffen.
De cacaosector heeft zich dat de laatste jaren ook gerealiseerd. Cacao is een agrarisch
product dat in (sub)tropische landen verbouwd wordt. Door te intensieve landbouw
putten cacaoboeren in bijvoorbeeld Ivoorkust hun land zo uit dat grote
chocoladeverwerkes als Mars, Heinz en Nestlé begonnen te vrezen dat de toevoer van
deze grondstof niet langer gegarandeerd was. Om die reden wordt de productie van
cacao in hoog tempo verduurzaamd. Mars, de grootste chocoladefabrikant ter wereld,
en levensmiddelenfrabrikant De Ruyter (onderdeel van de Heinz Groep) , hebben de
ambitie uitgesproken om in 2020 respectievelijk 2015 alleen nog duurzame cacao te
willen verwerken (IDH (2), 2011 en Kroft, 2010).

2.3.4 Oplossingen
De tragedie van de meent lijkt onvermijdelijk te leiden tot de verwoesting van onze
natuurlijke hulpbronnen. Om uit deze onduurzame situatie te komen moeten we dus
zorgen dat de economie niet langer volgens dit mechanisme functioneert. We hebben
de metafoor van de meent gebruikt om de uitputting van natuurlijke hulpbronnen
vanuit economisch perspectief te begrijpen, maar het verhaal van de tragedie van de
meent berust op een aantal uitgangspunten. Die benoemen we hieronder, waarna we
per uitgangspunt analyseren of er oplossingen uit te destilleren zijn.
Uitgangspunten:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Er is maar één meent. Er is ook maar één aarde en we kunnen er niet af
De draagkracht van de aarde is eindig, net als die van de meent
Het gras groeit niet harder als je eraan trekt
De verdeling moet rechtvaardig zijn
De meent is vol, maar de elfde koe verwijderen kan niet
De economische logica dwingt de boeren ook een extra koe op de meent te
zetten.
7) De hoeveelheid mensen die moet leven van de meent blijft gelijk
Doel van deze oplossingen is te ontsnappen aan de onontkoombaarheid van de
tragedie van de meent. Wij denken dat dit als volgt kan:
1. Er is maar één meent. Er is ook maar één aarde en we kunnen er niet af
De tragedie van de meent zou niet ontstaan als er steeds meer weidegrond
beschikbaar zou zijn. Analoog daaraan zou de uitputting van grondstoffen geen issue
zijn als we een tweede of derde aarde zouden kunnen ontginnen. Maar er is geen
tweede aarde: we zullen het moeten doen met de natuurlijke hulpbronnen die op de
aarde ons biedt.
Dit besef is al oud, en komt terug in bijvoorbeeld de term ‘milieuvoetafdruk’ en de
berekeningen van het ‘aantal aardes’ dat nodig is om op de huidige voet door te
kunnen gaan met ontginnen, produceren en consumeren. Volgens sommige
berekeningen zouden we de hulpbronnen van zes aardes nodig hebben als alle
wereldburgers onze levensstijl zouden hebben. Andere voorbeelden van het besef dat
er maar een aarde is komen terug in onder meer de term ‘Gaia’, de naam van het
OneWorld-netwerk en de vergelijking van de aarde met een ruimteschip: "There are
no passengers on Spaceship Earth. We are all crew" (Marshall McLuhan) (COS
Brabant, 2010).
In een aantal science fiction-romans en films wordt voorgesteld dat de mens ooit in
staat zal zijn natuurlijke rijkdommen uit de ruimte of van de maan te exploiteren. In
de roman Limiet van Frank Schätzing bijvoorbeeld wordt olie overbodig doordat de
maan grootschalig ontgonnen wordt.
De realiteit is dat de mogelijkheden om ruimtereizen te maken en de maan of andere
hemellichamen te ontginnen voorlopig nog beperkt zullen zijn. Voor het jaar 2035
hoeven we er zeker niet op te rekenen dat we de grondstoffenschaarste op aarde
opgelost kan worden door ruimtevaart.
Conclusie
De conclusie is dus dat het uitgangspunt dat er maar een aarde is een onmiskenbaar
dwingend karakter heeft. Het bevat geen serieuze mogelijkheden voor het oplossen
van de tragedy of the commons, en ook niet tot aanknopingspunten voor het
verduurzamen van de economie. Er is inderdaad maar één aarde, we kunnen er niet
af en we zullen het ermee moeten doen.
2. De draagkracht van de aarde is eindig, net als die van de meent
De tragedie van de meent zou evenmin plaatsvinden als de gemeenschappelijke
hulpbronnen een onbeperkte draagkracht zouden hebben. Het gras zou net zo snel
aangroeien als de koeien het konden opvreten. Vertaald naar de economie: de bossen,

de visstand en de hoeveelheid schoon water zou zich net zo snel herstellen als we ze
exploiteren. Zelfs olie kan door natuurlijke processen weer opnieuw gevormd worden
al duurt dat wel enkele miljoenen jaren.
Op dit moment worden de natuurlijke hulpbronnen echter veel sneller geëxploiteerd
dan ze zich kunnen herstellen. Voor delfstoffen als olie en ertsen geldt het niet, maar
voor een sommige andere grondstoffen is herstel binnen een door mensen te
overziene termijn wel mogelijk: de visstand kan zich herstellen, bossen kunnen
opnieuw opgroeien, als ze de tijd krijgen.
De enige ‘grondstof’ die dagelijks vers aangevoerd wordt, is zonlicht. Daarvan kunnen
we dus onbeperkt gebruik maken. Overuitputting is onmogelijk.
In een duurzaam systeem worden de natuurlijke hulpbronnen gebruikt in een tempo
dat maximaal gelijk is aan de tijd die nodig is om de bronnen aan te vullen. Omdat die
tijd voor minerale grondstoffen onoverzichtelijk lang is, is een gesloten systeem van
recycling de enige echt duurzame oplossing.
Recycling
Sommige grondstoffen kunnen in principe gerecycled worden. Bijna alle metalen
bijvoorbeeld kunnen nadat ze hun functie als product vervuld hebben opnieuw
gesmolten en gebruikt worden. Dat gebeurt ook volop: van al het aluminium dat in
Nederland in gebruik is, wordt bijna driekwart al sinds 1888 gebruikt, verwerkt,
gerecycled en steeds weer hergebruikt. Ook ijzer kan op die manier in principe
‘eeuwig’ meegaan. Een van de voorwaarden is natuurlijk wel dat deze materialen na
gebruik ingezameld worden. Daarvoor zijn in Nederland tal van recyclesystemen in
omloop (blik wordt uit huishoudelijk restafval gehaald, auto’s worden gedemonteerd,
er zijn glasbakken, enz) (ALCOA, 2010).
Toch ‘verdwijnen’ er grondstoffen uit het circuit. Dat komt onder meer door
vermenging: als een stuk staal tijdens het productieproces gelakt, gecoat of gelijmd
is, wordt het steeds lastiger de originele kwaliteit terug te krijgen. De geleidelijke
achteruitgang van de kwaliteit van gerecyclede grondstoffen heet ‘downcycling’ (term
bedacht door Michael Braungart). In Europa worden ongeveer evenveel metalen
afgedankt als gebruikt voor nieuwe productie. Door het verdwijnen van grondstoffen
en downcycling moeten er nog steeds nieuwe grondstoffen aangevoerd worden.
Oplossingsrichtingen
● De energievoorziening moet zoveel mogelijk gebaseerd zijn op zonne-energie,
en de daarvan afgeleide vormen zoals windenergie. Zonlicht is een ´vrij goed´
en onbeperkt, gratis beschikbaar. Overexploitatie is niet mogelijk. Overheden
en bedrijven zullen hun belastingen en investeringen zodanig moeten inrichten
dat het gebruik van zonne-energie bevorderd wordt. Universiteiten en
onderzoeksinstituten moeten onderzoek doen om deze gratis grondstof zo
goedkoop mogelijk te winnen, bijvoorbeeld door goedkope zonnecellen te
ontwikkelen of het rendement van PV-cellen te verhogen.
●

Kringlopen voor grondstoffen uit bronnen en mijnen moeten zo spoedig
mogelijk en zo goed mogelijk gesloten worden. Het cradle to cradle-principe
geeft hiervoor aanknopingspunten. Producenten moeten bij ontwerpen van hun
kantoorstoelen, auto’s of computers rekening houden met de hele levensloop,

inclusief het afdanken. Alle grondstoffen moeten volledig opnieuw te gebruiken
zijn, doordat de producten makkelijk te demonteren zijn. Materialen mogen niet
verontreinigd zijn met coatings, lakken of lijmen die er niet meer af kunnen,
zodat de materialen door de jaren heen niet aan kwaliteit inboeten. Hierdoor
zijn in theorie uiteindelijk geen nieuwe grondstoffen nodig.
Er moet heel wat gebeuren om dit te realiseren: vrijwel alle producten moeten
opnieuw ontworpen worden, waarbij strikt vastgehouden moet worden aan het
C2C-principe. Afvalverwerkers moeten in staat zijn alle materialenstromen te
verwerken en weer als grondstof te verkopen.
Inmiddels zijn er al enkele bedrijven die op ditgebied het goede voorbeeld
geven, zoals Steelcase, Van Gansewinkel en DSM. Tapijtfabrikant Desso heeft in
2005 besloten zijn bedrijfsvoering volledig om te bouwen vanuit het cradle-tocradle principe, De directeur van het bedrijf, Stef Kranendijk, is ervan overtuigd
dat produceren volgens dit principe commercieel haalbaar is. Uitdaging hierbij is
dat niet alleen het technisch aanpassen van productieprocessen nodig is, maar
dat een bedrijf anders moet kijken naar zijn dienstverlening richting de
maatschappij (Banning, 2011). Kranendijk: “Met Cradle to Cradle kiest DeSSO
voor de lange termijn. De ontwikkeling van volledig nieuwe producten en
technologieën is een grote uitdaging voor ons. maar we zijn er trots op dat we
deze taak mogen uitvoeren zodat onze producten, ons merk, de mens en onze
planeet er uiteindelijk beter van worden” (Desso, 2011).
Om de grondstoffen die in de aflopen decennia verloren zijn gegaan terug te
winnen, of om producten die niet volgens het C2C-principe gemaakt zijn toch te
kunnen hergebruiken zijn tijdelijke oplossingen nodig. Dit kan bijvoorbeeld met
‘urban mining’: het verwerken van afval als oude telefoons, televisies en andere
producten tot grondstoffen (Urban Mining, 2010 en Elemetal. 2010)
●

Hernieuwbare grondstoffen moeten zorgvuldig beheerd worden. In principe mag
niet meer gebruikt worden dan er aan vis, hout of andere agrarische producten
geproduceerd wordt. De productie moet zodanig gebeuren dat ook op langere
termijn de oogsten niet bedreigd worden door uitputting van de grond of
andere negatieve effecten. Om dit te realiseren zijn systemen nodig die een
duurzaam beheer van bossen en zeeën, inclusief controles, certificering en
dergelijke, te vergelijken met FSC voor hout en MSC voor vis.
Dit duurzame beheer kan betekenen dat de productie van sommige hout- of
vissoorten lager wordt dan hij nu is. Dat betekent aan de ene kant dat de prijs
daarvan omhoog zal gaan, maar aan de andere kant ook dat deze producten tot
in lengte van dagen beschikbaar blijven.
Supermarkten en restaurants moeten uitsluitend duurzaam geproduceerde
levensmiddelen verkopen. Bouwmarkten, aannemers en timmerfabrieken
moeten zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van onduurzaam hout.
Overheden moeten hierop toezicht houden en de import van ‘foute’
grondstoffen verbieden, liefst samen met zoveel mogelijk landen en
economische regio´s.

Conclusie
Het uitgangspunt dat de draagkracht van de aarde beperkt is, biedt enkele openingen
voor een duurzame economie. De draagkracht is weliswaar niet onbeperkt, maar het
is zeker mogelijk veel efficiënter om te gaan met grondstoffen dan we nu doen.
3. Het gras groeit niet harder als je eraan trekt
In het verhaal van de tragedy of the commons is de teloorgang van de
gemeenschappelijke weidegrond een groot verlies, want het is de enige manier om
aan voedsel voor de koeien te komen. De boeren kunnen niet anders dan rustig
afwachten tot het gras weer aangegroeid is, en dat natuurlijke proces bepaalt de
draagkracht van de weidegrond. Het gras groeit niet harder als je eraan trekt.
Maar wat nou als die boeren opeens de beschikking zouden krijgen over betere
teelttechnieken? Over koeien die meer melk geven? Over een betere planning en
logistiek? En over kunstmest? Kortom, als ze zouden gaan innoveren? Dan zou de
welvaart zonder noemenswaardige problemen flink kunnen toenemen.
Ook voor de economie is zo’n technologische oplossing denkbaar. Genetisch
gemodificeerde gewassen brengen meer op dan natuurlijke. Er zijn gekweekte vissen
die harder groeien dan hun natuurlijke soortgenoten doordat ze geselecteerd of
gemodificeerd zijn. Sommige metalen raken wel op, maar dankzij nanotechnologie
zijn er ook andere oplossingen beschikbaar. Kortom: technologie maakt het mogelijk
veel meer welvaart te realiseren dan de aarde ‘van nature’ te bieden heeft.
Er zijn veel mensen die technologische vooruitgang zien als een hele goede oplossing
voor het verduurzamen van de economie. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die
protesteren tegen ‘Frankenstein-voedsel’ en genetisch aangepaste gewassen.
Argumenten voor argwaan zijn bijvoorbeeld dat er “onverwachte” nadelen aan
genetisch gemanipuleerde planten en dieren kunnen kleven, varierend van mogelijk
nadelige gezondheidseffecten tot verstorende invloeden op het ecosysteem (bijv
bijensterfte). Omdat de gevolgen onomkeerbaar kunnen zijn is het
“voorzorgsprincipe” zoals dat vastgelegd is in het verdrag van Rio (1992) een nuttig
uitgangspunt. Om dezelfde reden wordt over nanotechologie op dit moment een
maatschappelijk debat gevoerd (Nanopodium, 2010).
Het is natuurlijk de vraag of de nood zo hoog kan worden dat exotische
technologische oplossingen nog de enige reddingsboei worden in een wereld waar alle
natuurlijke hulpbronnen uitgeput zijn. In dat geval zal het ethische debat over het
patenteren van genen, het genetisch aanpassen van dieren of het ontwikkelen van
nanotechvoedsel op een andere manier gevoerd worden. Zaken als slow food of echt
hardhout zullen in zo’n situatie alleen weggelegd zijn voor de allerrijksten.
Conclusie
Het verduurzamen van de economie met technologische hulpmiddelen lijkt zeker een
aantal kansen te bieden, maar de maatschappelijke acceptatie is niet in alle gevallen
vanzelfsprekend.

4. De verdeling moet rechtvaardig zijn.
In zijn artikel uit 1968 over het principe van de tragedy of the commons beschrijft
Harding het voorbeeld van de Nationale Parken in de VS. Hij suggereert een aantal
oplossingen:
“What shall we do? We have several options. We might sell them off as
private property. We might keep them as public property, but allocate the
right to enter them. The allocation might be on the basis of wealth, by the
use of an auction system. It might be on the basis of merit, as defined by
some agreed-upon standards. It might be by lottery. Or it might be on a
first-come, first-served basis, administered to long queues. These, I think,
are all the reasonable possibilities. They are all objectionable. But we must
choose--or acquiesce in the destruction of the commons that we call our
National Parks.” (Hardin, 1986).

Al deze oplossingen gaan over de vraag wie toegang krijgt tot de nationale parken,
dus over de verdeling van de welvaart. In geen enkele van de aangedragen opties
krijgt iedereen toegang; steeds is er een kleine groep ‘geluksvogels’ die wel naar
binnen mag terwijl het grootste deel buiten moet blijven.
Conclusie
Goed beschouwd wordt op door een andere verdeling van de welvaart het probleem
van de tragedy of the commons niet echt opgelost. De meent wordt weliswaar intact
gelaten maar de meeste boeren uit het dorp zullen er toch op achteruit gaan.
Daarnaast zijn er verschillende andere argumenten om deze scheve verdeling niet
duurzaam te noemen. Daarover weiden we uit in het volgende hoofdstuk.
5. De meent is vol, maar de elfde koe verwijderen kan niet. Is dat wel zo?
In het verhaal over de tragedie van de meent ontstaan de problemen doordat een
boer de elfde koe op de meent laat grazen, terwijl er maar ruimte is voor tien.
Kennelijk komt niemand uit de gemeenschap op het idee om die boer op zijn asociale
gedrag aan te spreken en hem te vragen de extra koe te verwijderen. Vertaald naar
de economie: we weten wie de mensen zijn die een overmatig beslag leggen op de
natuurlijk grondstoffen, maar we laten ze gewoon hun gang gaan. Kan dat niet
anders?
Natuurlijk kan ‘de gemeenschap’ de veelverbruikers vragen de gemeenschappelijke
hulpbronnen minder zwaar te belasten. In feite is dit de simpelste en meest voor de
hand liggende oplossing. Het probleem is dat deze aanpak indruist tegen het
economische belang van de veelverbruikers. Ze zullen daar dus niet vanzelfsprekend
mee akkoord gaan, zeker niet als ze op een of andere manier in staat zijn hun
individuele voordeel af te dwingen.
Dat is ook het probleem met de alledaagse economische vertaling van deze aanpak:
de economisch sterkste partij zal moeten ‘consuminderen’ om overbelasting van de
gemeenschappelijke hulpbronnen tegen te gaan. Er zijn organisaties die hiervoor
pleiten, meestal inderdaad met als argument dat de westerse consument een
onrechtmatig groot deel van de natuurlijke rijkdommen verbruikt (zie o.a.
www.consuminderen.startpagina.nl).

In een SER-advies over duurzame consumptie wordt met geen woord gerept over het
beperken van de consumptie. De SER-adviezen richten zich op het stimuleren van het
draagvlak onder consumenten voor duurzame producten, op het vergroten van de
transparantie en het beter betrekken van NGO’s in dit proces, maar minder
consumeren wordt niet als optie genoemd (SER, 2003).
Aangezien Nederland tot de rijkste landen van de wereld behoort, treft een oplossing
die uitgaat van het vermijden van overmatige consumptie vooral onszelf. We schatten
in dat maar weinig Nederlanders bereid zijn een groot deel van die welvaart in te
leveren ten gunste van minder bedeelden in de wereld.
Conclusie
Minder gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen is weliswaar een potentieel zeer
effectieve oplossing, maar hij is politiek en maatschappelijk onhaalbaar.
Consuminderen kan hoogstens een kleine bijdrage leveren aan het realiseren van een
duurzame economie in 2035.
6. De economische logica dwingt de boeren ook een extra koe op de meent te
zetten.
De eerste boer die een extra koe op de meent zet, krijgt in de metafoor van de
tragedy of the commons het voordeel van de extra opbrengst, maar dat is niet de enig
denkbare situatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de gemeenschap het toestaat dat
er een extra koe op de meent graast, maar dat de extra winsten die daaruit
voorkomen verdeeld worden onder alle boeren.
Vertaald naar de economie betekent dat voor een onevenredig groot verbruik van de
natuurlijke hulpbronnen extra belasting betaald moet worden. Hierdoor wordt het
minder aantrekkelijk grondstoffen te verspillen.
Als iedereen meeprofiteert van de toegenomen welvaart door de extra koe, is er
weliswaar geen individueel belang om de meent te overbelasten, maar wel een
collectief belang om dat te doen. Op langere termijn zal de meent daarmee evengoed
te gronde gaan door overuitputting.
De enige manier om dat te voorkomen is niet alleen rekening te houden met de
huidige generatie boeren, maar ook met de volgende. Dit besef wordt uitstekend
verwoord in de definitie die Brundtland geeft van duurzame ontwikkeling: duurzame
ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder het vermogen van
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen
Als we dit uitgangspunt vertalen naar de economie, moeten toekomstige schade en
inkomstenderving meegerekend worden in de prijzen. Wat betekent dat? Een bekend
spreekwoord zegt: we hebben de aarde niet geërfd van onze voorvaderen maar
geleend van onze nakomelingen. Als onze nakomelingen economisch handelende
wezens waren met wie we zaken konden doen, zouden we de aarde zeker niet gratis
te leen krijgen. We zouden hem misschien mogen huren of leasen. Onze zakelijk
aangelegde achterkleinkinderen zouden zeker gecompenseerd willen worden voor het
uitsterven van eetbare diersoorten of voor het opmaken van prima energiedragers
zoals olie. Als we metalen niet recyclen, zouden we waarschijnlijk de
‘vervangingswaarde’ van bijvoorbeeld koper moeten betalen. Maar ‘verdwenen’ koper
is onvervangbaar, net als andere metalen. De prijs zou astronomisch hoog worden.

Om die reden kunnen we grondstoffen in een duurzame economie niet echt kopen of
‘voor eeuwig’ bezitten, maar alleen ‘huren’. We betalen voor het gebruik, maar
moeten het spul na afloop weer ongeschonden inleveren.
Oplossingsrichtingen
Een duurzame economische logica houdt in dat ook voor toekomstige schade een prijs
betaald moet worden. Voor het berekenen van een reële, duurzame prijs zijn modellen
nodig die rekening houden met de toekomstige kosten en opbrengsten. De
Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) is een eerste versie hiervan
(MKBA, 2010). Dit soort rekenmodellen probeert te komen tot een ‘echte’ prijs voor
producten (ook wel schaduwprijs genoemd), en wordt gebruikt om
investeringsbeslissingen te beoordelen. Toegepast op windenergie zou dit zou olie
duur maken en windenergie relatief goedkoop.
Door dit soort rekenmodellen krijgen ´vrije´ natuurlijke hulpbronnen een prijs. Deze
aanpak trekt vrije goederen het economisch domein in, en maakt in principe alles tot
een schaars goed waarvoor door de leverancier een prijs berekend wordt. Wie fossiele
energie verbruikt stoot CO2 uit, en zou daarvoor moeten betalen. Hiervoor zijn al tal
van systemen ontwikkeld, zoals ´cap & trade´. In het geval van CO 2 zou de marktprijs
minimaal de kosten moeten dekken voor het uit de lucht halen van dezelfde
hoeveelheid CO2. In de praktijk is dat nu niet zo.
Het bepalen van een prijs voor zaken die nu nog gratis zijn, zal in het begin
waarschijnlijk lastig zijn. Ook de maatschappelijke acceptatie kan een probleem zijn.
Een voorbeeld daarvan is de enorme weerstand in Nederland tegen rekeningrijden,
dat een vrij goed (toegang tot de snelweg tijdens spitsuur) omvormt tot een schaars
goed waarvoor een prijs betaald moet worden.
Ook het verdelingsvraagstuk blijft met deze aanpak onopgelost. Voor de rijken zal het
feit dat voor werkelijk alles betaald moet worden vervelend zijn, maar voor de
armsten betekent het wellicht dat het zwaarder wordt om te overleven.

Conclusie
Het doorberekenen van alle kosten in de prijs voor een product is een echt
economistische aanpak. Alles krijgt in dit geval een prijs, ook zaken die tot nu toe
beschouwd worden als een ´vrij goed´, zoals uitstoot van CO 2, water, lucht of
delfstoffen die nu nog gratis uit de grond gehaald worden. Voor wie vertrouwen heeft
in de werking van het marktmechanisme is dit een perfecte oplossing. Als we uitgaan
van een systeem van “duurzaam kapitalisme”, is beprijzing van alle kosten feitelijk
volstrekt logisch. De overheden zullen dus niet alleen schaarse metalen en
grondstoffen moeten belasten, maar ook CO2, water en lucht.

Voorbeeld:
De prijs van schaarse grondstoffen wordt momenteel als volgt bepaald. De overheid
geeft een vergunning aan een mijnbouwer, die zonder hiervoor geld te betalen zijn
gang kan gaan. Deze delft het spul met behulp van arbeid en kapitaalkosten,
waardoor een minimale kostprijs tot stand komt. De wereldmarktprijs wordt in

principe bepaald door de prijs van de aanbieder met de laagste winningskosten. Deze
productiekosten ziijn dus zo laag mogelijk, dit werkt verspilling in de hand.
Als we zuiniger willen zijn met schaarse grondstoffen, is het logisch dat de overheid
ingrijpt door belastingen te heffen. Stel fosfor kost 100 euro per ton, en de overheden
gaan een belasting heffen van 900 euro, waardoor de klanten van de
mijnbouwbedrijven 1000 euro per ton kwijt zijn. Dan zullen klanten snel veel zuiniger
worden en op zoek gaan naar alternatieven. Ook zal recycling en Cradle-2-Cradle
ontwerpen een geweldige stimulans krijgen. Het geld dat de overheid binnenhaalt met
deze belastingen kan worden gebruikt om de lastenverzwaring voor de burgers te
compenseren. Een deel van het geld gaat naar een fonds dat hoogwaardige R&D
stimuleert op het gebied van duurzame energie en materialen.
7. De hoeveelheid mensen die moet leven van de meent blijft gelijk
Het probleem van de tragedie van de meent zou makkelijker op te lossen zijn als het
aantal mensen dat moet leven van de opbrengst van de gemeenschappelijke
hulpbronnen kleiner zou worden. Per persoon zou de welvaart dan groter kunnen zijn.
Vertaald naar de economie wordt vaak hetzelfde gezegd: er zijn meer mensen dan de
aarde kan verdragen. In het artikel van Harding leidt dat tot de conclusie dat krimp
van de wereldbevolking een voorwaarde is voor het oplossen van de tragedy of the
commons.
Is dit een werkbare oplossing voor het verduurzamen van de economie? In theorie
waarschijnlijk wel, maar in de praktijk is het nog niet zo eenvoudig om het aantal
mensen dat de natuurlijke rijkdommen moet verdelen te verminderen. Integendeel:
de verwachting is dat de wereldbevolking van bijna 7 miljard nu in 2035 is gegroeid
naar 9 miljard mensen. In 2050 zullen er ongeveer 11 miljard mensen leven
(Schuttenhelm, 2010).
Conclusie
Het verduurzamen van de economie gaat niet lukken door het aantal mensen dat
gebruik moet maken van de aarde te beperken. Hoewel het theoretisch wel zou
helpen, is de praktijk dat de wereldbevolking de komende decennia nog fors zal
groeien. Dit verergert het probleem van de tragedie van de meent nog verder.

2.3.5 Afsluiting
De schaarste aan natuurlijke hulpbronnen is mooi te illustreren met de analogie van
de tragedie van de meent. Door overexploitatie komt er onvermijdelijk een moment
dat de hulpbronnen onvoldoende kunnen leveren om de huidige situatie in stand te
houden. Een analyse van de uitgangspunten van de tragedie van de meent laat zien
dat er niet één, eenvoudige oplossing bestaat om deze tragedie af te wenden. Van alle
denkbare oplossingen zijn sommige praktisch onhaalbaar (exploitatie van andere
hemellichamen door ruimtevaart of een wereldwijde, rigoureuze geboortebeperking).
Andere oplossingen zijn wel uitvoerbaar, maar zullen stuiten op een gebrekkig
maatschappelijk draagvlak.
Dat betekent dat het verduurzamen van de economie alleen haalbaar is als tal van
andere oplossingen tegelijkertijd worden ingezet. We herhalen de belangrijkste
suggesties uit de analyse.

●
●

●
●

●

●

De energievoorziening moet zoveel mogelijk gebaseerd zijn op zonne-energie,
en de daarvan afgeleide vormen zoals windenergie.
Kringlopen voor grondstoffen uit bronnen en mijnen moeten zo spoedig
mogelijk en zo goed mogelijk gesloten worden. Recyclingsystemen moeten
verder verbeterd worden, bijvoorbeeld volgens de cradle to cradle-filosofie.
Hernieuwbare grondstoffen moeten zorgvuldig beheerd worden, zoals met FSChout en MSC-vis.
Gerichte innovatie biedt kansen voor een duurzamere economie, maar de
maatschappelijke acceptatie is niet in alle gevallen vanzelfsprekend. Denk aan
genetisch gemodificeerd voedsel.
‘Consuminderen’ heeft niet veel draagvlak, maar kan wel een kleine bijdrage
leveren aan het realiseren van een duurzame economie in 2035, bijvoorbeeld
als mensen bereid zijn minder vlees te eten of vaker de auto te laten staan.
Het doorberekenen van alle kosten in de prijs voor een product is een echt
economistische aanpak. Alles krijgt in dit geval een prijs, ook zaken die tot nu
toe beschouwd worden als een ´vrij goed´, zoals uitstoot van CO2, water, lucht
of delfstoffen die nu nog (bijna) gratis uit de grond gehaald worden. Voor wie
vertrouwen heeft in de werking van het marktmechanisme is dit een perfecte
oplossing.

Geen enkele van de maatregelen om het schaarsteprobleem effectief op te lossen is
pijnloos, zeker niet als we tegelijkertijd de onrechtvaardige verdeling van de rijkdom
enigszins willen rechttrekken.

2.4 Rechtvaardige verdeling
2.4.1 Inleiding
Het vorige thema, schaarste, ging in op de feitelijke, fysieke, beschikbaarheid van
grondstoffen en de relatie tussen schaarste en beprijzing van grondstoffen en
hulpbronnen. Dit thema, rechtvaardige verdeling, gaat in op de ethisch/morele kant
van het schaarstevraagstuk en is daarmee complementair aan hst 2.3.
Economie gaat over de verdeling van schaarse producten en diensten en betekent dus
keuzes maken. Als we rechtvaardigheid vertalen naar de economie komen
onderwerpen als schaarste van grondstoffen, gelijke rechten, kansen en betaling aan
bod. Maar ook eerlijke, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, mobiliteit,
zeggenschap over gelden en middelen en toegang tot basisvoorzieningen voor
iedereen.
Rechtvaardigheid betekent het beginsel dat ieder lid van de maatschappij krijgt wat
hem toekomt (Van Dale, Groot Woordenboek 2006). Vertalen we het naar het thema
duurzame economie dan kun je daar aan toevoegen dat het ook betrekking heeft op
ieder toekomstig lid van de maatschappij, de toekomstige generaties.
Door de onevenwichtige verdeling en gebruik van grondstoffen profiteert nu een klein
deel van de wereldbevolking van de beschikbare middelen. Dit gaat gepaard met
uitbuiting van mensen, natuur en milieu. Een kwart van de ongeveer vijftig oorlogen
en gewapende conflicten gaan over olie of andere grondstoffen. Deze zijn mede
veroorzakers van het uitbarsten, verergerden het geweld of bekostigden de
voortzetting daarvan (Worldwatch Institute: Vital Signs 2003).

De winning van een grondstof als tantalum dat verwerkt wordt tot coltan en gebruikt
in electronica, illustreert hoe de verdeling van (de opbrengst van) grondstoffen tot
conflict leidt. Deze grondstof wordt in een beperkt aantal landen gewonnen,
waaronder de Democratische Republiek Congo. Voor DR Congo is dit een conflict
grondstof. De rebellen financieren hiermee hun oorlog. (www.makeitfair.org,
www.somo.nl, www.niza.nl Conflictgrondstoffen in fragiele staten). Ook de
beschikbaarheid van schoon drinkwater, een mensenrecht, staat onder druk. Met een
groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart in de huidige ontwikkelingslanden
wordt de druk op schaarse grondstoffen wereldwijd alleen maar groter. Dit kan leiden
tot conflicten en oorlogen met alle negatieve uitwassen.
Niet alleen het netto verbruik van grondstoffen moet dus omlaag, maar ook de
verdeling van die grondstoffen, ofwel toegang tot die grondstoffen, onder de
wereldbevolking zou moeten veranderen. Dit is zowel vanuit een business case
geredeneerd als vanuit een morele verplichting.

2.4.2 (Deel)visie
●

●

●

●

●

Over 25 jaar is de inkomensongelijkheid binnen Nederland, maar ook
wereldwijd, afgenomnen. Exorbitante rijkdom en uitzichtloze armoede, en het
daarmee gepaard gaande gebrek aan kansen en toegang tot grondstoffen,
voedsel, onderwijs, ontwikkeling, zijn voor een aanzienlijk deel verdwenen.Voor
bedrijven ontstaat een grote nieuwe doelgroep aan de ‘bottom of the pyramid’
(de grote groep armste mensen op de wereld).
Ook, en daarmee samenhangend, hebben we in Nederland, maar ook
wereldwijd, minder schulden aan elkaar. In 2035 is de toegang van mensen tot
voorzieningen verbreed tot meer mensen, maar het bezit van bijvoorbeeld
auto’s, maar ook rechten op grondstoffen door concessies en patenten, is
afgebouwd en heeft plaatsgemaakt voor toegang tot grondstoffen, medicijnen,
onderwijs en vervoer. Er i ook meer toegang tot (micro)kredieten, maar de
schulden die mensen of ondernemingen daardoor hebben zijn aflosbaar.
Nederland levert een bijdrage aan bovenstaande toekomstbeeld, doordat
Nederlanders voor het grootste deel van hun consumptie een eerlijke prijs
betalen. Door de schaarste van grondstoffen is er daarom fors geïnvesteerd in
innovatie. De producten die wij consumeren hebben daardoor aanzienlijke
minder grondstoffen nodig.
(Multinationale) ondernemingen worden afgerekend op hun meerwaarde voor
de maatschappij. Dat geldt voor hun directe omgeving maar ook wereldwijd. Er
is echte invulling gegeven aan eerlijke handel. Het gevolg is dat kinderarbeid en
gedwongen arbeid niet meer voorkomen. De kwaliteit van producten, niet alleen
fysiek/technisch, maar ook moreel, is daarmee aanzienlijk verbeterd. Onder de
kwaliteit van producten wordt verstaan dat ze langer mee gaan, efficiënter zijn
en gemaakt zijn conform cradle to cradle. Hierdoor vereist het netto minder
input.
Boeren in ontwikkelingslanden krijgen door microfinanciering (microkredieten
en verzekeringen) de kans zich te ontwikkelen. Ze kunnen investeren in goede
zaden en technische hulpmiddelen. Tevens wordt als gevolg van dreigende
schaarste door rijke landen geïnvesteerd in landbouwonderwijs. Door landbouw
te bedrijven op een biologische wijze zijn boeren onafhankelijker van grote
machtige bedrijven die gemanipuleerde zaden produceren en kunstmest. Door
de investeringen in biologische landbouw, onderwijs en technologie zal de
opbrengst per hectare in de komende 10-15 jaar fors stijgen. Duurzame
landbouwsystemen zijn hard nodig om voedselzekerheid te bevorderen,
inkomens te verhogen, biodiversiteit te bewaren, landbouwgronden te

conserveren en klimaatverandering tegen te gaan. Over 20 jaar zijn de boeren
een volwaardige tegenpartij voor grote bedrijven en kunnen ze een eerlijke prijs
uitonderhandelen. Door al deze ontwikkelingen zijn de meeste huidige arme
landen die anno 2010 vooral voedsel importeren, over ruim 20 jaar,
zelfvoorzienend.

2.4.3 Probleemanalyse
Het verdelingsvraagstuk speelt op twee niveau’s: binnen de Nederlandse samenleving
en wereldwijd. We beschouwen de mate van verdeling van welvaart binnen
Nederland, maar kunnen ook niet uit onder de invloed die de Nederlandse economie,
de Nederlandse consumptie, heeft op andere landen en burgers in de wereld. Immers,
Nederland heeft een open economie die zwaar leunt op buitenlandse handel en
diensten. Voor onze eigen consumptie zetten we dus grondstoffen en arbeid in van
elders in de wereld. Van de bedrijven die producten maken wordt een groot deel
uitbesteed. Zo komt 65% van de omzet van Philips uit de keten. Hiervan is 63%
afkomstig van leveranciers wereldwijd, 37% komt bij lokale leveranciers vandaan
(Jaarverslag Philips 2009). We gaan op beide onderwerpen in en analyseren de
problemen die er zijn op deze twee schaalniveau’s.
Verdeling in Nederland
Nederland doet mee met de wereldwijde trend waarin inkomensverschillen groter
worden. In de periode 1967 – 1992 namen de inkomensverschillen aanvankelijk af,
maar later weer gestaag toe (Alderson & Nielsen, 2001). Niet geheel onlogisch steeg
in Nederland ook de armoede (Armoedesignalement 2010, Sociaal en Cultureel
Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, december 2010). In 2009
steeg de armoede weer na een jaar van stabiliteit. Na lange tijd te zijn gedaald, is het
percentage arme kinderen in 2009 weer opgelopen. Het risico op armoede is vooral
hoog bij eenoudergezinnen, bijstands-ontvangers en alleenstaanden jonger dan 65
jaar. Ook mensen uit niet-westerse landen en de nieuwe EU-lidstaten behoren tot de
risicogroepen. Ook het aantal werkende armen groeide echter wel, vooral bij
zelfstandigen. Arme mensen in Nederland geven vaak aan dat zij
betalingsachterstanden hebben en zich regelmatig geen warme maaltijd of nieuwe
kleren kunnen veroorloven. In 2008 bevond bijna een kwart van alle huishoudens
onder de beleidsmatige inkomensgrens zich in een van de vier grote steden. Vooral in
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is het aandeel huishoudens met een inkomen
onder de beleidsmatige grens groot met percentages boven de 10 (SCP/CBS, 2010).
De verwachtingen zijn dat de inkomensongelijkheid voorlopig alleen nog maar
toeneemt (DNB, 2008). (Kans)Arme mensen hebben minder toegang tot onderwijs, de
arbeidsmarkt en daardoor is het moeilijk aan een achterstandssituatie te ontkomen.
Over de dieper liggende oorzaken van deze toename in ongelijkheid is niet heel veel
literatuur bekend, maar directe relaties met de globalisering zijn wel te leggen.
Sociaal-economisch onderzoek uit 2001 naar 16 OESO-landen legt bijvoorbeeld een
verband tussen de toename aan ongelijkheid in de OESO-landen, waaronder
Nederland, en het verplaatsen van arbeid naar lage lonenlanden. Ook de immigratie
die het gevolg is van de globalisering zorgt voor vergoting van de verschillen, onder
andere door de toenemende concurrentie in laag-geschoolde arbeid (Alderson &
Nielsen, 2001).
De effecten van de toenemende ongelijkheid en armoede in Nederland uiten zich
vooral in maatschappelijke spanningen. Zo zie je in Nederland en andere westerse
landen dat, als gevolg van globalisering, het gevoel van ontheemding bij een groot

deel van bevolking ontstaat. Globalisering wordt hierdoor steeds minder gezien als
een kans. In plaats daarvan wordt het als een bedreiging ervaren. Westerse
werknemers voelen zich bedreigd door werknemers in lagelonenlanden. Dit geldt niet
alleen voor het eenvoudige productiewerk. Meer en meer geldt het ook voor hoger
opgeleide werknemers. Door de komst van het internet en het ontstaan van een goed
opgeleide middenklasse in opkomende economieen verdwijnt ook het werk van hoger
opgeleide werknemers. Verder specialiseren ontwikkelingslanden zich steeds meer in
sectoren waarin rijke landen van oudsher in uitblonken (Nieuwenhuis, 2005 en
Boomkens, 2005).
Verdeling wereldwijd
We zien wereldwijd al jaren een toename van de kloof tussen arm en rijk. Dit speelt
niet alleen tussen landen van de wereld, maar ook binnen landen. Zo bezit de rijkste
20% van de Amerikanen 80% van de welvaart in de VS en consumeert de rijkste 20%
van de wereldbevolking consumeert 80% van de natuurlijke hulpbronnen (bron: Chris
Martenson http://www.chrismartenson.com/sites/all/themes/cm/cm-crashcourse.php?
height=560&width=760), maar woont ook 80% van de wereldbevolking in landen
waar de inkomensverschillen toenemen (bron: 2007 Human Development Report
(HDR), United Nations Development Program, November 27, 2007, p.25.). Zie ook
http://www.oecd.org/document/25/0,3343,en_2649_201185_41530009_1_1_1_1,00.
html
De traditionele opvattingen over armoede onder economen en landen is dat
economische groei noodzakelijk is om uit de armoede situatie te komen (Milton
Friedman (1912-2006), benadrukte het belang van een monetaire politiek om de
economische groei te bevorderen. Aangezien veel grondstoffen echter schaarser
worden, lopen we inmiddels tegen de beperkingen van deze opvattingen op. Het
aantal inwoners op aarde zal naar verwachting enorm toenemen, maar de
grondstoffen en hulpbronnen die nodig zijn om alle inwoners uit een armoede te
houden of halen zijn gewoonweg niet voorradig. In ons huidige systeem is de
verwachting dan ook dat de groei van de wereldbevolking in combinatie met de
economische groei zoals we die nu vormgeven, alleen maar leidt tot meer
inkomensongelijkheid en armoede. Het aanwenden van nog veel meer groei in rijke
landen om arme landen via vrijhandel uit de armoede te krijgen geen optie (bron:
NEF).
Het belangrijkste gevolg van de armoede elders in de wereld is dat de armsten geen
of nauwelijks toegang hebben tot grondstoffen en hulpbronnen. Integendeel, zij
verdienen hun brood met het produceren van voedsel en het exploreren van
grondstoffen voor het rijkere deel van de wereld. Het voedsel dat zij oogsten en de
metalen die zij winnen worden ge-exporteerd. Zo vindt een stroom van grondstoffen
van plaats vanuit armere minder ontwikkelde delen van de wereld naar de
ontwikkelde landen en groeiende economieën.
De dieper liggende oorzaken van deze onrechtvaardige verdeling zijn:
●

Sinds de jaren ‘90 van de twintigste eeuw is er in de Nederlandse economie een
beweging op gang gekomen van het Rijnlandse model naar het Angelsaksische
model. Bedrijven worden nu steeds meer gestuurd op winstmaximalisatie. De
aandeelhouder als stakeholder staat centraal. Kees Klomp spreekt over
welvaartsgeorienteerde bedrijven (Kees Klomp, 2010). Om maximale winst te
realiseren moeten kosten zo laag mogelijk zijn en de opbrengsten zo hoog

●

●

mogelijk. Kort door de bocht gezegd betekent dit zo laag mogelijke lonen,
minimale arbeidsomstandigheden en het betalen van een zo laag mogelijke
prijs voor halfproducten en grondstoffen. Tevens vraagt het bedrijf een zo hoog
mogelijke prijs aan zijn klant. Zo wordt maximale winst gerealiseerd.
Het huidige onduurzame kapitalistische systeem. De drang naar groei bij
ondernemingen die hun oorsprong hebben in de westerse landen waar het
kapitalisme het eerst en diepst geworteld is, heeft hen de wereld doen afgaan
op zoek naar grondstoffen en goedkope arbeid. Als gevolg daarvan vindt
gezien, overigens eigenlijk al sinds de koloniale tijd, een netto grondstoffen- en
kapitaalstroom plaats vanuit de landen die rijk zijn aan grondstoffen en
natuurlijke hulpbronnen in de richting van de multinationals.
De grondstoffenschaarste maakt de ongelijkheid groter doordat schaarste leidt
tot hogere prijzen, waardoor juist de minder bedeelden zich de grondstoffen en
de producten die vervaardigd of verbouwd worden met behulp van die
grondstoffen, niet meer kunnen veroorloven. Doordat er altijd wel rijkeren zijn
die die grondstoffen nog wel kunnen betalen, gaat de uitputting door en neemt
de ongelijkheid toe.

De effecten zijn:
●

●

●

●

Armoede, uitbuiting, kinderarbeid. Rijke samenlevingen maken gebruik van hun
economische en in toenemende mate ook hun militaire macht en de
beschikbaarheid van arbeid en grondstoffen in arme landen. Het gevolg is dat
arbeiders in de zuidelijke landen lonen betaald krijgen waar zij niet of amper
van rond kunnen komen en in onveilige situaties moeten werken. Grondstoffen
worden op zo’n manier gewonnen waarbij schade wordt toegebracht aan het
natuur en milieu en mensenrechten worden geschonden. Rechten van inheemse
volken worden geschonden en arbeiders worden uitgebuit. De
grondstoffenwinning is tevens een bron van conflicten met het schaarser
worden ervan en wordt gebruikt om conflicten en oorlogen te financieren. Dit
heeft een vluchtelingenstroom tot gevolg waar de internationale samenleving
voor moet zorgen. Het heeft daarmee direct zijn weerslag op onze economie en
samenleving.
Terrorisme, piraterij en vluchtelingenstromen. Wij kunnen in de rijke landen wel
denken dat wij het langer volhouden, en dat de “natuur de overbevolking in
arme landen vanzelf oplost”, maar zoals Afganistan, Somalie en Haiti nu al
aantonen gaat het ineenstorten van een arm land gepaard met terrorisme,
piraterij en vluchtelingenstromen. Daarnaast zijn ook de rijke landen zeer
kwetsbaar als de zeespiegel stijgt, neerslagpatronen veranderen of onze
voedselimporten afnemen.
Oorlogen en conflicten: Rijke landen maken gebruik van hun economische en
militaire macht om hun behoeften zeker te stellen. De druk op samenlevingen
kan leiden tot lokale oorlogen en conflicten, maar ook op terrorisme in de rijke
landen. Een groot deel van recent oorlogen gaan over olie of andere
grondstoffen. Denk aan Koeweit en Irak, mogelijk straks Iran waar de VS hun
militaire overmacht gebruiken om grondstoffen veilig te stellen. Rusland doet
hetzelfde met Georgie, China met Tibet.
Migratie: Migratie, het rondtrekken van groepen mensen van de ene plaats naar
de andere, is zowel een oorzaak als gevolg van globalisering. De
inkomensongelijkheid tussen rijke en arme landen is zichtbaarder door de
komst van televisie en internet, transport is beter bereikbaar en het is
makkelijker contact te onderhouden met thuisblijvers door betere
communicatiemogelijkheden. Dit maakt migreren aantrekkelijker.

Volgens de International Organization for Migration zijn er aan het begin van
deze eeuw zo’n 175 miljoen immigranten. Dit is drie keer zoveel als in 1975. De
illegale immigranten zijn hierin niet meegeteld. Dit zijn naar schatting tussen de
15 en 30 miljoen.(Nieuwenhuis, 2005). Vooral mensen uit arme streken trekken
naar de rijke landen en/of steden waar werk en welvaart is. Dit heeft
verstrekkende gevolgen over het denken over de nationale indentiteit,
integratie en multiculurele samenleving. De angst voor verlies door welvarende,
rijke samenlevingen is groot. Hoewel Nederland al sinds de eeuwwisseling een
emigratieland is (CBS), wordt ook hier het debat over integratie en de eigen
nationale identiteit heftig gevoerd. Daar komt bij dat de autochtone bevolking
krimpt en de Nederlandse samenleving over een aantal jaren met vergrijzing te
maken krijgt. Over een aantal jaren zal de Nederlandse economie met een
tekort aan arbeiders te maken krijgen. De solidariteit en het Nederlandse
sociale stelsel komt daarmee in gevaar.
Gevolg van de migratie van arbeiders van het platteland naar steden is een
toename van de concurrentie op arbeid. Hierdoor staan fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden die internationaal zijn afgesproken en vastgelegd in
verdragen van de International Labour Organisation, onder druk.
Tenslotte
Schaarste van grondstoffen, migratie en oorlogen en conflicten zijn nauw met elkaar
verwant. Ze zijn deels een gevolg van de ontwikkeling van onze samenlevingen en
globalisering.
De toename van de verschillen in welvaart wereldwijd, hebben een zichzelf
versterkend effect.
De negatieve gevolgen van onze consumptie (uitputting, klimaatverandering) treft de
arme landen onevenredig zwaar. Armoede in Nederland is van een andere orde dan
armoede in veel landen van Afrika.

2.4.4 Oplossingen
Bij het formuleren van oplossingen voor de hiervoor beschreven problemen, gaan wij
er vanuit dat de globalisering een onomkeerbare ontwikkeling is die wij als gegeven
beschouwen. In hoofdstuk 2.2, thema ‘het vrije markt kapitalisme’, gaven wij al aan
dat globalisering een logisch gevol is van het vrije markt kapitalisme. Ook vanuit de
mens zelf bekeken is de globalisering echter volgens sommigen niet meer dan logisch.
Darwin stelde al dat globalisering past in de geest van de evolutie. Contact leggen met
mensen in andere gebieden is onvermijdelijk. Het is het sociale instinct van de mens
(Evert Nieuwenhuis, De Grote Globaliseringsgids).
We brengen de oplossingen, net als de probleemanalyse, onder in twee delen:
1. Welke oplossingen zijn er voor de problemen in Nederland cq hoe brengen we
de Nederlandse economie naar een duurzame economie
2. Wat oplossingen zijn er voor de problemen elders in de wereld en welke
bijdrage kan de Nederlandse economie daar aan leveren.
Naar een rechtvaardige verdeling in Nederland
De trend van een groeiende afstand tussen de lage en de hoge inkomens moet
worden teruggedraaid. Een belangrijkste reden is dat de grote inkomensverschillen

leiden tot maatschappelijke spanningen en een afnemend draagvlak voor maatregelen
ter verduurzaming van de economie. Financiële rijkdom leidt traditioneel tot het
vergaren van meer bezit. Hoe rijker de rijken, hoe meer het steekt bij de minder
bedeelden. Hun bereidheid om anders om te gaan met bezit, zal waarschijnlijk
afnemen. Juist de rijken zullen het voorbeeld moeten geven. Deze Nederlandse rijken,
soms ook CEO’s van grote multinationals, zouden hun verantwoordelijkheid moeten
gaan nemen, als burger, als werkgever of werknemer, als belegger etc.
Kortom, een belangrijke oplossing om draagvlak te creëren voor verduurzaming van
de economie, dus een omwenteling van bezit van goederen naar toegang tot, en een
omwenteling van gebruik van (nieuwe) grondstoffen naar maximale recycling en
hergebruik, is inkomensnivellering. Door bijvoorbeeld meer belasting te heffen onder
de allerhoogste inkomens ontstaat of blijft er ruimte om te investeren in innovatie,
onderwijs, onderzoek en kennis (Wilkinson & Pickett, 2009).
Naar een rechtvaardige verdeling wereldwijd
De bijdrage die vanuit Nederland geleverd zal moeten worden om een rechtvaardiger
verdeling wereldwijd te stimuleren, zal primair moeten komen van bedrijven die
buiten de grenzen opereren. Vooral institutionele beleggers hebben vervolgens een
heel belangrijke rol in der totstandkoming van die bijdrage, evenals de Nederlandse
overheid.
De belangrijkste oplossingen die wij voorstaan zijn daarmee:
● Bedrijven zullen zich moeten ontwikkelen van welvaartsgeorienteerde
ondernemingen tot welzijnsgeorietenteerde onderneming. In een dergelijke
onderneming gaat de ondernemer voor arbeidskosten, inkoopkosten en een
verkoopprijs die niet perse op korte termijn voor winstmaximalisatie zorgt,
maar die op de langere termijn zorgt dat het bedrijf kan floreren. Hij vraagt zich
bij kosten en prijsstelling af waar zijn stakeholders, bv leveranciers van
grondstoffen, halffsbrikaten, klanten, werknemers, gelukkig van worden. Op
lange termijn levert dit uiteindelijk beter resultaat op. De wedekerigheid van de
bedrijfsvoering staat namelijk voorop. Alle stakeholders voelen zich gelukkiger
en zijn daarom loyaler. De werknemer heeft een hogere arbeidsproductiviteit, er
is een lager werknemersverloop en de leverancier zal maximale kwaliteit
leveren. De consument waardeert de prijs/kwaliteit verhouding van het product
en is trouwer. Hierdoor hoeven er op alle vlakken minder investeringen te
worden gedaan. Denk aan werving en selectie en marketing. Ook is het goed
voor de concurrentie positie van het bedrijf doordat leveranciers trouwer zijn
(Kees Klomp, 2010)
●

Ondernemers die een bedrijfsmodel hebben die op wederkerigheid is gebaseerd
hebben dus aandacht voor het milieu en mensen(rechten). In onze visie wordt
dit bedrijfsmodel van wederkerigheid de norm. Die leidt tot betere
arbeidsomstandigheden in de keten. Deze keten bevindt zich voornamelijk in
arme landen waar lonen laag zijn en de bescherming van mensenrechten door
lokale overheden tekort schieten. (Ruggie, 2008)

●

Nu de verantwoordelijkheid van bedrijven zichtbaarder is gaan institutionele
beleggers (bankiers, vermogenbeheerders, pensioenfondsen) daarom steeds
meer rekening houden met mogelijke schending van mensen- en
arbeidsrechten bij de beoordeling van bedrijven. In het begin zijn het slechts
een aantal maar na een jaar of 5 zal het meer regel dan norm zijn dat ook

investeerders hierover met bedrijven in gesprek gaan. Bedrijven die hun beleid
niet goed op orde brengen zullen steeds meer moeite krijgen financiering te
vinden waardoor het geld hun wel dwingt mensenrechten te respecteren.
Hetzelfde geldt voor het milieu. Door een milieuramp als met BP in 2010
worden de risico’s zichtbaar. Voor investeerders is het daarmee ook van belang
deze risico’s mee te wegenbij investeringsbeslissingen.
●

Wereldwijde rechtvaardheid is belangirjk voor het welzijn in Nederland.
Toegang tot kredieten en verzekeringen kunnen hierin een belangrijke rol
spelen. Doordat arme landen zich (economisch) ontwikkelen ontstaan er lokale
ondernemingen. Deze zijn al enige tijd in ontwikkeling. Door de
beschikbaarheid van microkredieten, die een effectieve manier zijn gebleken
ondernemers in arme landen een kans te geven een eigen bedrijf op te zetten
en zich te ontworstelen aan de vicieuze cirkel van armoede, is een eigen
ondernemersklasse ontstaan. Deze nu nog kleine ondernemers kunnen in het
reguliere financiële systeem geen of moeilijk een lening krijgen. Door kredieten
te verstrekken worden de capaciteiten van mensen gebruikt en ontwikkeld. Zo
kunnen zij hun eigen leven en de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken,
mede actief kunnen in economisch, sociaal en politiek opzicht (ASN Bank,
Issuepaper Microfinanciering, 2010). Er wordt sinds het einde van het eerste
decennium van de 21e eeuw gekeken wat verdere mogelijkheden zijn. Een
begin is gemaakt met het verstrekken van verzekeringen. Hierdoor kan
bijvoorbeeld een boer zich verzekeren tegen prijsdalingen en misoogsten als
gevolg van klimaatsverandering. Dit is een vorm van adaptatie, het opvangen
van gevolgen van klimaatsverandering.

●

De overheid moet zich vooral inzetten voor het verkleinen van de kloof tussen
arm en rijk in eigen land en wereldwijd, maar ook voor verregaande innovatie
die moet leiden tot een maatschappij waarin het gebruik van nieuw te winnen
grondstoffen drastisch afneemt en voor verantwoordelijk gedrag van bedrijven
die over de grenzen opereren. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de
Nederlandse overheid, dat via haar multinationals al verregaand zaken doet
met China, bijvoorbeeld met dit land gaat samenwerken aan vergroening van
de economie en de dienstverlening van bedrijven. China heeft ervaring met het
gebruik van alternatieve parameters voor groei die duurzame groei stimuleren
(Wuppertal, 2010). China wordt als geen ander land geconfronteerd met een
groeiende bevolking, teruglkopende voorraden grondstoffen en hulpbronnen en
toenemende vervuiling. Als Nederland meedenkt met het bedrijfsleven, helpt
het hen actief om de meest duurzame ondernemeningen te zijn van de wereld.
Het Nederlandse bedrijfsleven vraagt hier om (Willemse et al, 2006) om en
China is wellicht een goede partner om de kar mee te trekken.

Het resultaat van bovenstaande veranderingen zal een betere verdeling zijn van de
welvaart wereldwijd. Doordat bedrijven eerlijke lonen gaan betalen in arme landen
ontstaat daar een hele nieuwe doelgroep voor bedrijven. Deze groep werknemers, ook
wel de bottom of the pyramid genoemd, ontwikkelt zich tot een nieuwe klasse in nu
nog arme landen. Voor bedrijven is het dus vanuit de business bekeken zinvol
werknemers in lage lonen landen een eerlijk loon te betalen. Zij krijgen daardoor ook
in die landen een klanten. Deze nieuwe klasse heeft de kans zich uit de spiraal van
armoede te onttrekken. Deze ontwikkeling brengt ook toegang tot basis
gezondheidsvoorzieningen met zich mee.

Door de ontwikkelingen van de economieën in arme landen is er minder noodzaak
voor arbeiders weg te trekken. Er is immers een grotere kans op fatsoenlijk werk en
welzijn in het eigen land en daarmee een grotere kans om daar een zelfstandig
bestaan op te bouwen. Een land dat zich ontwikkelt brengt vrede en stabiliteit.
Dilemma
Wij worstelden tijdens de totstandkoming van dit rapport met de vraag of wij onze
visie op een duurzame economie, waarin wij pleiten voor een andere definitie van
economische groei, kunnen doortrekken naar alle mensen en alle economieen in de
wereld. Je moet immers erkennen dat we in Nederland op een zodanig
welvaartsniveau leven dat groei in termen van toename van kwalitatieve welvaart in
plaats van materiele welvaart anders uitpakt dan voor een boer in Tanzania. Zomaar
pleiten voor een groei die niet materieel is, betekent dus dat je geen ruimte biedt voor
de allerarmsten om voldoende te kunnen eten en een huis te kunnen bouwen. Dat
was niet onze bedoeling.
Economen als Thomas Friedman stellen dat economische groei altijd leidt tot een
toenemende welvaart en tot afname van conflicten (Friedman, 2000). Probleem met
deze theorie is dat dit model alleen opgaat bij onbeperkte voorraden natuurlijke
hulpbronnen. We weten inmiddels dat die voorraden niet onbeperkt zijn en zelfs
binnen een aantal generaties uitgeput lijken te raken.
Wij denken dat de oplossing ligt in het toepassen van het groeimodel aan de hand van
de piramide van Maslov. Deze piramide geeft een hierarchaïsche ordening van de
menselijke behoeften aan: pas als de ene is vervuld, is er ruimte voor de volgende.
Zie de originele piramide hieronder (Maslov breidde de piramide uit tijdens zijn leven,
maar voor de helderheid van ons verhaal laten we de eenvoudige versie zien).
Figuur 7

De piramide van Maslov (Wikipedia, 2011)

Wij zien een relatie tussen het ontwikkelingsstadium waarin een mens zich bevindt en
de mate van groei in termen van materiele welvaart nodig is. Voor bevrediging van
behoeften onder in de piramide is groei in termen van inkomen en verwerving van
materiele goederen onontbeerlijk. Bij de onderste stap gaat het om water, voedsel en
dekens; bij de tweede om een huis, materialen om bijvoorbeeld op het land te kunnen
werken. Hoe hoger we echter in de piramide komen hoe minder materieel de
behoeften in feite zijn. Groei krijgt dan de vorm van ontwikkeling door kennis
vergaren, sociale contacten en bijvoorbeeld aandacht voor kunst en spiritualiteit.

Veel mensen in Nederland bevinden zich in de bovenste drie lagen van de piramide, al
is er een groep mensen die geen werk heeft en moeilijk rond kan komen. In Afrika
bijvoorbeeld, bevindt de meerderheid van de mensen zich onderin de piramide
(volgens diverse ontwikkelingsorganisaties, maar ook door multinationals ook
daadwerkelijk aangeduid as ‘bottom of the pyramid’- groep). Wij zien een groeicurve
voor ons die zich in drie fases ontwikkelt, afhankelijk van het ontwikkelingsstadium
van een land of de mensen in dat land.
Fiiguur 8

Relatie menselijke ontwikkelingsbehoeften en gebruik grondstoffen,
gecombineerd met maatschappij types passend bij het deel van de
piramide waarin het grootste deel van de bevolking zich bevindt

Bovenstaande figuur geeft aan wat de materiele behoefte is van mensen in elk
stadium van de piramide (al kunnen we die niet echt kwantificeren). Dat de mensen
die zich in de hoogste categorieën bevonden nog steeds explosief in materiele
welvaart zijn gegroeid, is daarmee theoritisch niet onmogelijk, maar met de
verwachte groei van de bevolking wel praktisch onmogelijk. Om ruimte te bieden aan
groei van de mensen en landen onderin de piramide, zal de groei bovenin de piramide
dus moeten leiden tot een afname van het gebruik van grondstoffen.

2.4.5 Afsluiting
Het verdelingsvraagstuk is een van de lastigste economische vraagstukken. Hoe
oneerlijker de verdeling , hoe groter de kloof tussen arm en rijk, binnen, maar ook
buiten Nederland. Die grote ongelijkheid in welvaart versterkt zichzelf alleen maar,
doordat de armen geen toegang hebben tot onderwijs en technieken om zich verder
te ontwikkelen, terwijl de rijken blijven innoveren en groeien. Belangrijker nog is het
feit dat ongelijke welvaartsverdeling leidt tot het transporteren van de grondstoffen
van de wereld van onderontwikkelde gebieden naar ontwikkelde, rijkere gebieden. Dit
laatste is zowel technisch gezien als moreel gezien onaanvaardbaar. Doordat de
welvaart van de ontwikkelde gebieden in de wereld nog steeds leidt tot meer
materiele behoeften, putten we in korte tijd daarmee onze grondstoffen uit. Dit
versterkt weer de ongelijke verdeling, omdat schaarse grondstoffen duurder zullen
worden en de toegang tot die grondstoffen steeds meer beperkt wordt tot het rijkere
deel van de wereldbevolking. Ook moreel gezien is dit onaanvaardbaar. Wij vinden dat

mensen, bedrijven en overheden de plicht hebben om niet alleen bij te dragen aan
hun eigen welvaart, maar ook aan die van anderen: volgende generaties en andere
bewoners van deze aarde. We hebben wat met die laatste groep te maken, omdat we
er mee samenwerken voor onze eigen behoeftevoorziening, en dus een
verantwoordelijkheid voor hun welzijn.
Wij denken dat als het verdelingsvraagstuk niet structureel wordt aangepakt, op een
dag de wal het schip zal keren. Dan zijn de grondstoffen op en dan zullen de mensen
die hierdoor niet meer in hun bestaan kunnen voorzien het elders gaan halen. Dit leidt
tot conflicten, vluchtelingenstromen en die leiden weer tot een focus op
crisismanagement in plaats van op verbeteringen aan de basis van ons bestaan.
De rol van bedrijven en overheden is hierin van groot belang, zij zullen hun
verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit is zowel vanuit een moreel/ethisch
perspectief verdedigbaar als vanuit eigen belang. Het is voor het welzijn en de
welvaart van de Nederlandse duurzame economie van 2035 een must. De druk op
grondstoffen en de dreiging van terrorisme en oorlogen nemen in dat jaar af. Door
een duurzame economische ontwikkeling in samenlevingen wereldwijd, heeft iedereen
meer kans een goed bestaan op te bouwen voor zichzelf en de volgende generaties.
Dit betekent voor Nederland dat er fors geïnvesteerd zal moeten worden, zowel
financieel als cultureel, in de transitie naar een maatschappij die enorm terug gaat in
het aanboren van nieuwe grondstoffen voor haar behoeften. Dit biedt ruimte voor de
armsten der aarde om in hun behoeften te voorzien, waarin groei in materiele zin in
eerste instantie onvermijdelijk is. Vervolgens moeten landen elkaar helpen om zo
efficiënt mogelijk met grondstoffen en hulpbronnen om te gaan. Dit vraagt
verregaande internationale samenwerking en toezicht.

2.5 Banken en bedrijven
2.5.1 Inleiding
Met het barsten van de kredietbubbel in 2008 hebben we vanuit een heel andere hoek
ook kennis gemaakt met een niet-duurzaam element van ons huidige economische
systeem. Want behalve dat we teren op “gratis” natuurlijke hulpbronnen uit het
verleden, werd ook pijnlijk duidelijk dat we veel teveel teren op “geleende” monetaire
welvaart uit de toekomst. Massaal internationaal overheidsingrijpen heeft een
complete financiële meltdown en wereldwijde depressie (tijdelijk) voorkomen, maar
daarmee is onduurzaam gedrag van bepaalde marktpartijen niet bestraft (“moral
hazard”) waardoor een volgende, grotere kredietcrisis op termijn waarschijnlijker is
geworden.
De recente kredietcrisis is absoluut geen “ongelukkig toeval”, maar is een
onvermijdelijk gevolg van de keerzijden van een paar decennia neo-liberaal vrije
marktkapitalisme. De winsten die voortkomen uit ons monetair stelsel komen namelijk
nagenoeg volledig toe aan private bancaire ondernemingen, zonder dat daar reële
risico’s tegenover staan. Immers de overheid – de belastingbetaler dus, staat garant
voor elke denkbare misstap die zij kunnen begaan. Recente voorbeelden hiervan zijn
de duizenden miljarden dollars en euro’s staatssteun en garanties die de zogeheten
“systeembanken” , hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen hebben
gekregen van nationale overheden in de USA en Europa. De overheid “leent” het geld
om dit te doen grotendeels van de centrale banken die staatsobligaties opkopen

omdat de kapitaalmarkten dit niet zouden accepteren. Deze vorm van “monetaire
financiering” staat gelijk aan het aanzetten van de virtuele geldpers.
De kosten van deze onvermijdelijke misstappen worden dus op de samenleving
afgewenteld door op grote schaal de virtuele geldpers aan te zetten waardoor ons geld
minder waard wordt (de belastingbetaler denkt slechts dat de prijzen omhoog zijn
gegaan). In feite komt deze praktijk neer op een voortdurende ‘verarming’ van de
reële economie die dit verlies maar op één manier kan compenseren: nog meer groei.
Deze vicieuze cirkel is niet duurzaam, omdat we het vertrouwen in de waarde van het
geld, en daarmee het vertrouwen in het monetaire systeem, alleen kunnen behouden
met het creëren van nog meer (geld)groei.
Toen tijdens de kredietcrisis de kredietverlening even opdroogde, werd voor veel
bedrijven en consumenten pijnlijk duidelijk hoezeer ze afhankelijk waren geworden
van goedkoop krediet. Herfinanciering van schulden werd een stuk moeilijker, en veel
reële economische activiteiten zoals het kopen van een huis, een auto of andere
goederen werden al snel getroffen. Bedrijven voelden zich gedwongen te
herstructureren, met oplopende werkloosheid als gevolg.
In de volgende paragrafen zullen we een poging doen te analyseren hoe het zover
heeft kunnen komen. We beginnen met een korte beschrijving van het geld en de rol
van banken. Daarna kijken we naar schulden en rente. Tenslotte analyseren we de
effecten van financiële globalisering, de toenemende complexiteit in financiële
producten en het fenomeen speculatief geld. Vervolgens beschrijven we de rol van
bedrijven in het huidige model, en analyseren we de mogelijke rol van bedrijven in de
verduurzaming van de economie.
Duidelijk is dat we vroeg of laat wat beters zullen moeten verzinnen, hiertoe doen we
een aanzet onder “visie” en werken deze verder uit onder “oplossingen”.

2.5.2 (Deel)visie
Na het barsten van de kredietbubbel in 2008 is duidelijk geworden dat de overheden
en (centrale) banken de grip op het monetaire systeem kwijt zijn geraakt. De invloed
van individuen en bedrijven op de wereldeconomie is als gevolg van de globalisering
enorm gegroeid ten opzichte van die van overheden en centrale banken (o.a
Friedman, 2000). Een complete ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem
dreigde, met grote economische gevolgen. De overheden hebben wereldwijd
ingegrepen om het financiële systeem te redden met duizenden miljarden dollars en
euro’s geleend belastinggeld en daartoe zijn de geldsluizen wijder opengezet dan ooit
tevoren in de geschiedenis. De banken waren “gered” en veel bedrijven rapporteerden
na een paar kwartalen forse krimp alweer groei in 2009 en 2010.
Terug naar “business as usual” is echter geen optie. In onze visie behouden we de
goede kanten van de bankfunctie en het ondernemerschap, maar pleiten ook voor
drastische hervormingen op een groot aantal terreinen.
Ook over 25 jaar blijft geld blijft een belangrijke rol spelen in een duurzame
economie; een op vertrouwen gebaseerd ruilmiddel is in essentie een geweldige
uitvinding. De privatisering van geldcreatie, en de daaraan gekoppelde renteopbrengsten, is echter volledig beëindigd. Banken kunnen niet langer geld creëren uit
het niets, en vervolgens de rente-opbrengsten aanwenden voor hun eigenbelang.
Democratisch gekozen overheden hebben de totale controle over de geldhoeveelheid,

alsmede alle opbrengsten van het geldsysteem, herwonnen. Een gezonde
“biodiversiteit” van internationale, nationale en regionale munteenheden staat garant
voor continuïteit van het hele geldsysteem. Ook heeft internet een grote rol gespeeld
in het totstandkomen van diensten-en wederdiensten tussen mensen zonder dat er
geld wordt gebruikt.
Banken leveren primair diensten ten behoeve van het algemeen nut. Zij leveren
diensten voor consumenten en bedrijven die spaargeld veilig weg willen zetten, die
leningen aangaan en geld dat ze ‘over’ hebben op een zinvolle manier willen
investeren. Banken rekenen voor hun dienstverlening een reële prijs en zijn
transparant over hoe die tot stand komt en over hoe ze in algemene zin opereren. Het
motto is “too big too fail is too big to exist”, er worden vanuit de toezichthouder
grenzen gesteld aan de omvang en invloed van individuele banken. Het co-operatie
bankmodel blijkt het meest effectief, waarbij de klanten ook leden zijn.
Bedrijven produceren diensten en producten die in eerste instantie meerwaarde
creëren voor de maatschappij. Bedrijven hoeven geen onzinnige producten meer te
ontwikkelen, want groeicijfers staan minder onder druk dan 25 jaar geleden. Het
denken in korte-termijn aandeelhouderswaarde heeft tot een kaalslag geleid onder
veel beursgenoteerde ondernemingen, omdat zij onvoldoende in staat bleken aan
randvoorwaarden voor lange termijn succes te voldoen. Bedrijven met duurzame
aandeelhouders, pensioenfondsen en andere lange-termijn beleggers bleken veel
beter in vergroening, innovatie en het aantrekken en behouden van de beste mensen,
omdat dit soort processen nou eenmaal een lange adem vergen. Mede door deze
kaalslag, is het aandeel van co-operaties, zzp-ers en familiebedrijven in de economie
gestaag gegroeid.
Bedrijven anno 2035 hebben een vorm van direct aandeelhouderschap geïntroduceerd
dat het meest in de buurt komt van een coöperatie of ‘loyaal’ aandeelhouderschap.
Bedrijven worden geleid door mensen die zich de vraag stellen hoe hun bedrijf
meerwaarde kan creëren voor de maatschappij en dit winstgevend kan blijven doen.
Gelukkig is er een nieuwe index die aangeeft in welke mate bedrijven meerwaarde
creëren, afgemeten aan de mate waarin bedrijven reële prijzen betalen voor
grondstoffen en arbeid, producten leveren en ontwikkelen die effectief met
grondstoffen omgaan door ze te hergebruiken en tegelijkertijd daadwerkelijk nut
hebben voor hun afnemers.
Speculatieve kapitaalstromen klotsen niet langer ongereguleerd de wereld over. Nadat
er internationale overeenstemming is gekomen over registratie van posities die
marktpartijen innemen in de grondstoffenmarkten en bij grensoverschrijdend kapitaal,
is een passende belastingheffing hierover ingevoerd. De transactiekosten lijken
hiermee wel te zijn toegenomen, maar dit zorgt er juist voor dat de opbrengsten via
belastingen aan het algemeen nut toevallen in plaats van aan de speculant.
De uit de hand gelopen schuldenberg van 2010 is na een grote sanering verdwenen in
2035, het faillissement van vele banken en overheden bood een uitstekend
momentum om hiertoe over te gaan. Vanwege de nieuwe manier van geldscheppen,
de hoge transactiekosten op internationaal kapitaal en het fiscale beleid dat schulden
ontmoedigt, is veel geld lenen zowel erg duur als erg risicovol geworden.
Consumenten en bedrijven zijn zich hiervan terdege bewust, zodat de vraagpatronen
in de economie veel minder volatiel geworden zijn. Op deze manier kunnen bedrijven
ondernemen in een stabieler klimaat waarbij schokken en herstructureringen kleiner
zijn.

2.5.3 Probleemanalyse
De analyse van het probleem valt uiteen in de volgende onderdelen:
● Geld en geldcreatie
● Banken
● Bedrijven
● Schulden, rente en inflatie
● Financiële globalisering en speculatie
Geld en geldcreatie
Geld is simpelweg een geabstraheerd ruilmiddel dat de dagelijkse handelspraktijk
aanzienlijk heeft geholpen en vereenvoudigd. Van zichzelf heeft geld geen waarde
daarentegen het vertrouwen dat we erin hebben des te meer. Dus in essentie is geld
een geweldige uitvinding. Dit kunnen we niet zeggen van ons monetair stelsel, het
systeem van internationale wetten en afspraken over geldcreatie -en regulering. Goed
beschouwd heeft het systeem dat we vandaag de dag kennen alle kenmerken van een
wereldomvattend kartel dat slechts het belang dient van een kleine machtige
minderheid. In dit systeem wordt geld uit het niets geschapen door hen die hiertoe
een volmacht hebben gekregen en dat is niet de overheid maar zijn private bancaire
ondernemingen.
Het moderne “fractioneel reserve bankieren” kent eigenlijk zijn oorsprong bij de
goudsmeden. Geld bestond toen nog gewoon uit munten van goud en zilver en deze
werden vaak uit veiligheidsoverwegingen in bewaring gegeven bij een goudsmid. De
goudsmid gaf deze mensen een ticket dat als bewijs diende voor het goud dat in
bewaring werd gegeven. Met dit ticket kon men steeds terugkeren naar de goudsmid
en het goud weer ophalen. Maar al snel gingen mensen deze tickets gebruiken als
betaalmiddel. Ieder ticket was een perfect alternatief voor goud, dus waarom niet?
Het papiergeld was geboren. Onze goudsmid zag het allemaal gebeuren en kreeg een
geniaal idee. Hij merkte dat mensen zelden hun tickets kwamen omruilen voor goud.
Het was dus voldoende om een bepaalde hoeveelheid goud in “reserve” te houden. De
rest was beschikbaar om tegen rente uit te lenen. Het Fractioneel Reserve Bankieren
systeem was geboren. De goudsmid schreef nu tickets uit als lening en hij deed goede
zaken. Maar voor ieder lening werd er eigenlijk een ticket gecreëerd zonder dat de
tegenwaarde aan goud aanwezig was. Hoe meer er geleend werd, hoe meer “geld” er
in omloop kwam. Maar de hoeveelheid goud was niet veranderd. Het geld dat op deze
manier in omloop kwam was eerder virtueel geld. Schuldpapier en geld waren plots
hetzelfde.
Een aantal aandachtige en kritische burgers zag meer en meer “geld” circuleren en
werden wantrouwig. Zou de goudsmid wel voldoende goud in de kluis hebben liggen
voor al die extra biljetten die circuleren? Ze namen het zekere voor het onzekere en
ruilden hun eigen tickets om naar goud. Hier had de goudsmid niet op gerekend. Een
groot aantal mensen kwamen op hetzelfde moment hun goud ophalen waardoor hij
door zijn reserves goud heen dreigde te raken. Er ontstond een bankrun. De eerste in
de geschiedenis. Maar helaas niet de laatste.Deze werkwijze is duidelijk beschreven in
de film “money as debt”, zie ook http://www.youtube.com/watch?v=vVkFb26u9g8
Tegenwoordig hebben de nationale overheden in feite overal ter wereld op het gebied
van geldschepping hun soevereiniteit afgestaan aan de private banken. Het scheppen
van geld is een zeer lucratieve en tegelijkertijd kinderlijk eenvoudige bezigheid en zou

om deze reden alleen al nooit in private handen mogen komen. Dit inzicht is zeker
niet nieuw, Nathan Rothschild zei ooit dat het hem niets kon schelen wie er aan de
macht was zolang hij maar het recht tot geldscheppen kon behouden. Veelzeggend is
ook de uitspraak van Thomas Jefferson uit 1802 (!):
"If the American people ever allow private banks to control the issuance of
their currencies, first by inflation and then by deflation, the banks and
corporations that will grow up around them will deprive the people of all
their prosperity until their children will wake up homeless on the continent
their fathers conquered."
-Thomas Jefferson (1743-1826), Founding Father, 3rd US President in a letter to
Treasury Secretary Albert Gallatin (1802).
In een evenwichtige samenleving houdt de totale geldhoeveelheid gelijke tred met de
totale omvang van de reële economie. Als deze krimpt dan wordt er geld onttrokken,
groeit de economie dan wordt er extra geld aan toegevoegd. Dat is de zuivere taak
van de geldschepper en omdat het ons allen aangaat in essentie een publieke
aangelegenheid uitgevoerd door een orgaan dat openlijk en onafhankelijk functioneert
en als enige doel heeft het algemeen belang te dienen.
Eigenlijk zijn er momenteel twee problemen. Ten eerste is al het geld dat ooit op de
planeet is ontstaan als een schuld geboren. Dit is namelijk het gevolg van hoe geld
wordt gecreëerd en wordt in het nu volgende uitgelegd. Het tweede probleem is de
rente-op-rente, waardoor je op een grote, langlopende schuld veel meer rente moet
betalen dan het oorspronkelijke bedrag. In het eerste jaar van een hypotheek betaal
je net zoveel rente terug als het bedrag dat de bank oorspronkelijk in kas had voor je
lening – de rest van het geld werd geboren als schuld. Een lening levert veel meer
aan rente op dan het bedrag dat de bank echt had liggen - de rest is nieuw geld.
Onderstaande figuur en voorbeeld maakt dit duidelijk:
Figuur 9

Toelichting systeem van gelschepping of geldcreatie

Bron: Kleureneconomie, 2010
De figuur illustreert het volgde: Stel, je neemt een hypotheek van € 100.000.-. Als de
bank dat geld naar je rekening overmaakt, gebruiken ze daarvoor € 5.000.- geld dat
ze al hadden liggen (de rentewinst op een vorige klant). De rest, € 95.000.- wordt
nieuw gemaakt met een druk op de knop. Immers, met een fractioneel-bankieren
ratio (over het gemiddelde kapitaal) van ongeveer 1:20 is het Europese banken
volgens de Basel 2 akkoorden toegestaan dit te doen. Dit is het systeem van
geldschepping of geldcreatie (Kleureneconomie, 2010).
Als je nu jaarlijks 5% rente moet betalen en je betaalt dan in 20 jaar lang de schuld af
(een vereenvoudiging van de werkelijke hypotheekvorm maar wel wat eenvoudiger te
berekenen) dan betaal je uiteindelijk 100.000 * (1 + 0,05)*20 = € 265.329: de ton
die je had geleend (geel) plus anderhalve ton rente (blauw). Vraag je nu af, hoe je in
‘s hemelsnaam aan dat blauwe geld moet komen, als het niet eerst door een ander is
opgehoest, die het ook heeft moeten lenen, met een schuld, met rente. Immers: ook
jouw blauwe rente-geld kan alleen worden geboren als schuld.
Aangezien de bankbiljetten en munten nog maar een paar procent van de totale
geldhoeveelheid uitmaken, gebeurt het scheppen van geld dus vrijwel helemaal door
het creëren van schuld (in werkelijkheid niets meer dan het intypen van een paar
getallen op een computerscherm). Deze schuld wordt als bezit (!) op de balans van de
bank gezet omdat het een vordering betreft die ook nog eens rente opbrengt. Aan de
andere kant van de balans wordt eenzelfde bedrag als verplichting genoteerd. Immers
met het toekennen van de lening verplicht de bank zich het geld aan de schuldenaar
ter beschikking te stellen in de vorm van een rekening courant.
We kunnen dus concluderen dat de fundamenten van ons monetair systeem niet
duurzaam zijn, wat onze hele economie erg kwetsbaar maakt.
Banken
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen de verschillende activiteiten van
banken, welke door decennialange consolidatie veelal geintegreerd zijn in één
bedrijfsmodel. Het bekendste deel van banken, het “retailbankieren”, zeg maar het
spaargeld van particulieren uitlenen aan andere particulieren, is voor de meeste grote
banken een marginale activiteit geworden, zeker in termen van winstgevendheid.
“Private banking” activiteiten zijn al winstgevender en voornamelijk gericht op
vermogensbeheer van rijke particuliere klanten. Het meest viel er echter te verdienen
in de zakelijke markt, waar vrijwel alle banken met name actief zijn en ook de meeste
risico’s zijn genomen de afgelopen jaren. “Wholesale bankieren”, het lenen van geld
aan bedrijven en overheden, is lucratief gezien de veel grotere bedragen die hierin
omgaan .
Erg veel winst wordt er ook gemaakt in het investerings-bankieren of “investment
banking”. Hierbij plaatsen banken obligaties en aandelen voor bedrijven, adviseren én
financieren bij fusies en overnames, en ook bij splitsingen. Het boek “De Prooi” van
Jeroen Smit illustreert hoe ABN AMRO destijds omging met deze strategische keuzes.
De verwevenheid van al deze activiteiten onder één banken-dak maakt het systeem
extra kwetsbaar. Dit wist men vroeger ook al, zo getuige de scheiding tussen
zakenbanken en consumentenbanken die in de Grote Depressie werd ingevoerd door
toenmalig president Roosevelt. Die zogenoemde Glass-Steagall-wet uit de jaren dertig

werd overigens in 1999 geschrapt door George W. Bush om molochen als Citigroup en
Bank of America de kans te geven een zakenbank onder hun vleugels te ontwikkelen.
Die zetten vervolgens het spaargeld van miljoenen Amerikanen in om te gaan
speculeren op de kapitaalmarkten.
Als klap op de vuurpijl is er echter de securitisatie: een financiële techniek waarbij
activa worden samengevoegd en verkocht als verhandelbare derivaten. Veel derivaten
vinden hun oorsprong in de (Amerikaanse) woningypotheken. In feite werd het
wanbetalingsrisico op een ongelooflijk ingewikkelde manier vele malen doorverkocht
als beleggingsproduct. Willem Middelkoop omschreef deze handel treffend in zijn boek
“Overleef de kredietcrisis”:
“Een nieuwe, gevaarlijke fase van ons geldsysteem was geboren toen de
Wall Street banken deze producten in professionele markten, dus bij
banken, bedrijven, verzekeraars en pensioenfondsen, gingen plaatsen. Het
verkopen van deze derivaten begon kort na de eeuwwisseling ongekende
vormen aan te nemen. Door slim financieel knutselwerk ontstond er
vervolgens een hele categorie nieuwe gestructureerde beleggingsproducten
en derivaten. De bekendste daarvan zijn de credit default swap (cds), om je
te verzekeren tegen faillissement, en de collateralized debt obligation (cdo),
waarbij zowel bedrijfsleningen als hypotheken worden gebundeld tot één
enkele obligatie. De bekende Amerikaanse hoogleraar economie Nouriel
Roubini legde in zijn weblog eens prachtig uit wat er op Wall Street precies
gebeurde met derivaten: “Eerst neem je een pakket risicovolle subprimehypotheken en die herverpak je tot Residential Mortgage Backed Securities
(RMBS); dan herverpak je deze RMBS in verschillende soorten CDO’s
(equity, mezzanine, senior) die een misleidende rating krijgen van de
kredietbeoordelaars; dan maak je kunstmatige CDO’s vanuit dezelfde
onderliggende RMBS, en vervolgens stop je sommige van deze RMBS en
CDO soorten in een SIV (Security Investment Vehicle) of in een ABCP
(Asset Backed Commercial Paper)” Bent u daar nog?”

De totale waarde van alle derivaten in de wereld wordt geschat op 500.000 tot
1.000.000 miljard dollar, oftewel 10-20 keer de totale wereldeconomie. De
Amerikaanse zakenbanken spannen de kroon, met JPMorgan Chase $88.000 miljard,
Bank of America $38.000 miljard, Citi $32.000 miljard en Goldman Sachs $30.000
miljard. Toen Merrill Lynch in 2008 voor $52 miljard dollar moest afschijven op
subprime-hypotheekderivaten daalde de beurskoers met 70% en moest CEO Stanley
O’Neil vertrekken, echter niet zonder premie van in totaal $160 miljoen, bovenop de
in totaal $160 miljoen die hij de afgelopen 5 jaar al had ontvangen.
Ondanks vele waarschuwingen - Warren Buffet heeft de derivatenhandel al in 2003
“financial weapons of mass destruction” genoemd - bleef de derivatenhandel door een
krachtige lobby en de instemming van Alan Greenspan ongereguleerd.
Duidelijk zal zijn dat de situatie in de VS het meest uit de hand gelopen is, maar ook
in Nederland zijn banken erg actief geweest met securitiseren: eind 2008 bedroeg het
totaal van door nederlandse banken gesecuritiseerde leningen €250 miljard.
Bron: DNB http://www.dnb.nl/binaries/sb%20juni%202009_tcm46-219070.pdf
Als gevolg van deze securitisatie verdwijnt dus een bundel leningen, of in het geval
van een synthetische securitisatie het kredietrisico dat de bank hierover loopt, van de
balans van de bank en komt terecht op de balans van een afzonderlijke juridische
entiteit (een Special Purpose Vehicle oftewel SPV). De bank in kwestie hoeft dan

minder eigen vermogen ter zekerstelling aan te houden. Hierdoor ontstaat voor de
bank solvabiliteitsruimte om nieuwe leningen te verstrekken.
Bron: http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/de-invloed-van-securitisaties-op-destatistieken-van-kredietverlening/
Alsof een fractioneel-bankieren ratio van 1:20 voor Europese banken (Amerikaanse
banken zelfs 1:30) nog niet erg genoeg is, hebben slimme bankiers dus ook nog een
soort “turbo” ingezet om nóg meer geld uit te kunnen lenen: het buiten de balans
houden van bepaalde leningen door middel van securitiseren.
Omdat de meeste banken beursgenoteerd zijn, en dus ook proberen
aandeelhouderswaarde te maximaliseren, zullen banken zich vooral richten op die
activiteiten die het meeste winst opleveren. Hierin schuilt al de eerste weeffout:
gezien de enorme winsten is de prikkel om zeer grote bedragen te lenen
onweerstaanbaar ongeacht de gigantische risico’s die ermee gepaard gaan. In hun
streven naar winstmaximalisatie zullen banken steeds grotere risico’s nemen om hun
concurrenten af te troeven. Uiteindelijk zullen alle banken in dit systeem een keer
failliet gaan. Echter het omvallen van banken is zeer slecht voor het vertrouwen.
Om het vertrouwen in het bankwezen te borgen is het idee ontstaan van een centrale
bank als ‘lender of last resort’. In dit systeem wordt een bank die te groot is om te
vallen, beschermd tegen elk mogelijk financieel risico of debacle, waarmee elke
prikkel om risico’s te mijden wordt weggenomen. In het geval dat een bank dreigt om
te vallen, leent de centrale bank het noodzakelijke geld om een faillissement te
voorkomen door simpelweg het geld uit het niets te creëren, wat in feite neerkomt op
een waardedaling van de valuta. Een valutadaling is een vorm van verarming van de
reële economie. De rekening van het wangedrag van banken wordt afgewenteld op de
belastingbetaler zonder dat de belasting verhoogd is, onze volksvertegenwoordigers
erin gehoord zijn en zonder dat iemand het überhaupt in de gaten heeft.
Bedrijven
Het overheersende model voor het eigendom van bedrijven is de aandelenbeurs,
waarbij aandelen vrij verhandelbaar zijn. Een variant hierop is het eigendom van
private equity, wat eigenlijk een soort speculatie is met bedrijven en
bedrijfsonderdelen. Immers, bedrijven of onderdelen worden alleen opgekocht als er
verwacht wordt later weer (met winst) een koper voor te vinden, met een beursgang
als ultieme doel. Voor deze bedrijven is het creëren van aandeelhouderswaarde op
korte termijn het credo, wat zoveel wil zeggen als het opleveren van alsmaar
stijgende kwartaalwinsten. Dit is het gevolg van de alsmaar korter wordende
beleggingshorizon van aandeelhouders, zoals geillustreerd wordt door onderstaande
grafiek (Mortier, 2010).

Figuur 10

Gemiddelde eigendomsperiode van een aandeel op de beurs in
New York in jaren

Bron: Mortier, 2010
Bedrijven die in de ogen van beleggers onvoldoende winst maken op korte termijn
worden overgenomen of opgekocht door private equity. Met als gevolg dat
schaalvergroting leidt tot oligopolies en later monopolie, waardoor de markt minder
vrij wordt. Bestuurders worden veelal beloond volgens een combinatie van winst en
aandeelhouderswaarde zoals opties en aandelenpakketten. Het gevolg is dat
investeringen die noodzakelijk zijn voor waarde op lange termijn , zoals vergroening,
innovatie en talentontwikkeling voor mensen, onvoldoende plaatsvindt. Met als gevolg
dat schaalvergroting leidt tot oligopolies en later monopolie, waardoor de markt
minder vrij wordt.
Op deze manier worden bedrijven ook “gedwongen” tot het continu verlagen van
kosten en dus ook tot het externaliseren van zoveel mogelijk kosten. Een belangrijke
trend is bijvoorbeeld het verplaatsen van productiewerkzaamheden naar “lage lonen
landen” waar meestal niet alleen de lonen maar ook andere kosten zoals belastingen
en milieubeschermingskosten lager zijn. Ten onrechte wordt dit door voorstanders
verdedigd met een beroep op de theorie van Ricardo, die stelt dat ieder land datgene
moet produceren waar het goed in is en dat specialisatie en handel tot meer welvaart
leidt voor alle betrokkenen. Echter, Ricardo ging ervan uit dat arbeid en kapitaal
“thuis” bleven en dat er slechts grensoverschrijdende handel van eindproducten
plaatsvindt. Dit is tegenwoordig niet meer zo, vanwege de globalisering van arbeid en
kapitaal, zoeken kostenbewuste bedrijven constant naar de goedkoopste
productielocaties. Dit leidt tot grote problemen bij pogingen van overheden om
externe kosten te internaliseren, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het voornemen van de EU
om een CO2-prijs in te voeren. Wanneer andere landen niet volgen, is een versnelde
verplaatsing van productieactiviteiten het gevolg.
Bedrijven met een andere eigendomsstructuur zoals familiebedrijven en cooperaties
worden door deze concurrentie gedwongen min of meer dezelfde praktijken toe te
passen, anders zouden ze marktaandeel verliezen aan de beursgenoteerde bedrijven.
Ze hebben echter wel meer speelruimte om te investeren in langere termijn
concurrentievoordeel.

Schulden, rente en inflatie
Een schuld kun je omschrijven als een hypotheek op de toekomst - lees de volgende
generatie. Wat opvalt is dat de hoeveelheid schulden die we tegenwoordig met z’n
allen hebben in absolute, maar ook in relatieve zin, historisch gezien erg groot zijn.
De Amerikaanse schulden zijn veruit het grootst, er is echter iets merkwaardigs aan
de hand wanneer je dat probeert te achterhalen. De bron die door Wikipedia wordt
aangehaald (de CIA) beweert een lijst te publiceren waarbij alle totale schulden van
verschillende landen worden opgeteld (nationale en lokale overheden, bedrijven en
consumenten), zie ook
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt
Volgens dit overzicht bedraagt de totale Amerikaanse schuld $13.5 miljard oftwel 94%
van het GDP. Echter, in dit bedrag is lang niet alle schuld meegenomen. Chris
Martenson, een onafhankelijk blogger, legt het een en ander uit op zijn weblog:
http://www.chrismartenson.com/blog/whats-total-debt-gdp-ration-us/11673
wat erop neerkomt dat
The "total domestic nonfinancial sectors" figure is comprised of total
household debt ($13,8 trillion), total business debt ($11.2 trillion), state
and local government debt ($2.3 trillion) and federal government debt
($6.7 trillion), which adds up to $33.9 trillion. Including domestic financial
sector debt ($17 trillion) and foreign debt ($1,9 trillion), in total the figure
adds up to roughly $53 trillion. As you know the total Government debt is
not $6.7 Trillion. It is pushing $11 trillion now. So total Debt of USA is
indeed close to $60 Trillion.

Willem Middelkoop houdt het op $57 triljoen (Overleef de Kredietcrisis, pg 34),
ongeveer 5 keer het totale amerikaanse BNP. Het is ondenkbaar dat de Amerikaanse
economie ooit in staat zal zijn deze schulden op een normale manier af te lossen.
Maar ook in Nederland zijn de schulden hoog. Zo zijn de afgelopen 10 jaar de totale
hypotheekschulden opgelopen van €100 miljard naar €600 miljard. [bron: Als de
dollar valt, Willem Middelkoop, 1997]
Dit heeft een aantal oorzaken. De directe oorzaak is de lage rente, mogelijk gemaakt
door de lage inflatie. Deze rente is zo laag vanwege het grote aanbod van geld. Dit
komt weer door:
● Het in de loop der jaren steeds verder oprekken van de ratio voor fractioneel
bankieren, wat ertoe heeft geleid dat de private banken steeds meer geld
hebben gecreëerd.
● Door de hoge olieprijzen is er de afgelopen 10 jaar een steeds grotere
hoeveelheid petrodollars uit het Midden Oosten en Rusland ontstaan, waardoor
extra geld zich weg zocht naar de Amerikaanse en in mindere mate ook
Europese kapitaalmarkten.
● Het Chinese wisselkoersbeleid: het koppelen van de yuan aan de dollar leidt
ertoe dat het Chinese overschot aan dollars en euro’s veroorzaakt door het
handelstekort terug vloeit naar de Amerikaanse en Europese kapitaalmarkten,
voornamelijk door het opkopen van staatsobligaties.
● De schokken (dotcom crisis, 9/11) in de wereldeconomie zijn ook nog verzacht
door monetaire stimulering: een lage korte rente.
De oplopende olieprijzen zou normaliter een stijgend effect op de inflatie en rente
hebben gehad, maar ook hier spelen de grote onevenwichtigheden in de

handelsbalans tussen met name de VS en China een grote rol: door de lage
arbeidskosten in China werden veel spullen steeds goedkoper. Dit compenseerde voor
de extra inflatie veroorzaakt door de hoge olieprijzen.
Vanwege de lage rentes die hiervan het gevolg waren, werd het aangaan van schulden
steeds normaler. Je was immers een dief van je eigen portemonnee als je je geld op
een spaarbank zette. Het was veel lucratiever om veel te lenen, en dit geld te
beleggen in aandelen, huizen of andere objecten. De waardestijging die vervolgens
gedurende vele jaren werd gerealiseerd leverde veel mensen hoeveelheden geld op
die ze met een gemiddeld loon niet zo snel bij elkaar konden sparen! Zo ontstond een
cultuur waarin steeds meer mensen steeds meer schulden gingen maken, in de
verwachting dat toekomstige groei ervoor zou zorgen dat er alleen maar
waardevermeerdering zou optreden. Deze “papieren rijkdom” leverde een grote
stimulans aan de economie; mensen konden bijvoorbeeld huizen verbouwen door de
overwaarde op de hypotheek te gelde te maken, en voelden zich rijk genoeg om ook
veel nieuwe auto’s en andere luxe-artikelen te kopen. Niet alleen consumenten gingen
steeds meer schulden aan, ook bedrijven werden steeds meer gefinancierd met
geleend geld. En er kwam een geweldige groei op gang van private equity en hedge
funds die met geleend geld hoge rendementen maakten op het aan-en verkopen van
bedrijfsonderdelen. Tenslotte was het ook voor overheden goed lenen, dit werd ook
volop gedaan maar viel niet zo op want het BNP groeide hard mee, en de staatsschuld
wordt vooral gemeten als % van het BNP.
Het keerpunt kwam in de VS in 2007/2008. Met name door de snel stijgende olieprijs
(van $15 tot $147 per vat in iets meer dan 10 jaar tijd, en de VS importeren zo’n 15
miljoen vaten per dag) begon de inflatie toe te nemen en dus de rente ook.
bron: CIBC http://www.google.nl/url?
sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F
%2Fresearch.cibcwm.com%2Feconomic_public%2Fdownload
%2Fsoct08.pdf&rct=j&q=how%20big%20is%20cleve&ei=ncoTfzUCsPqOYzPhLgC&usg=AFQjCNGIbZR_oghte2wulZ0j-MnvTp2J-Q&cad=rja
Hierdoor nam de koopkracht af, en werden mensen voorzichtiger met hun uitgaven.
Sommigen konden niet meer aan hun verplichtingen voldoen en dat leidde tot
gedwongen verkopen. Zo ontstond een vicieuze cirkel van een dalende waarde van
beleggingen, verder afnemende vraag naar goederen en diensten en een stijgende
werkeloosheid. Reden genoeg voor politici en centrale bankiers om aan de knoppen te
zitten zodat de rente laag blijft en er genoeg geld in omloop blijft.
Hoe meer geld de banken in omloop kunnen brengen hoe groter hun winsten. Immers
geldschepping geschiedt door het creëren van schulden waarop rente geheven kan
worden. Waar een verstandig ondernemer probeert zijn schulden zoveel mogelijk te
beperken, heeft een bank er juist belang bij. Op deze manier wordt de schuldenberg
steeds groter, en wordt er bij een dreigende recessie steeds weer voor de “vlucht naar
voren” gekozen. Maar er komt een moment dat schulden gesaneerd moeten worden,
het systeem is simpelweg niet duurzaam.
In de woorden van Willem Middelkoop:
“Wat we nu meemaken is niets meer of minder dan de ondergang van een
financieel stelsel, dat sinds 1944 geheel is gebaseerd op de dollar. Een
ongedekt geldsysteem waarbij banken op papier steeds meer verdienden
zolang ze steeds meer geld uitleenden. In “Als de dollar valt” werd dit
systeem omschreven door de befaamde beleggingsstrateeg Albert Edwards,
werkzaam bij Dresdner Kleinwort: “De Fed heeft de ene na de andere

bubbel geblazen en het is een Ponzi-fraude geworden: het moet op gang
blijven om niet over de kop te gaan. We zijn aan het eind van het spel”
Hierdoor zal de Amerikaanse hegemonie binnen een jaar of tien vrijwel
zeker gaan verdwijnen.”

Financiële globalisering en speculatie
Al zolang er handel gedreven wordt tussen personen of bedrijven uit verschillende
landen, en verschillende geldsystemen met elkaar in aanraking komen, is er al sprake
van valutahandel. In principe is de wisselkoers volgens de klassieke economische
theorie gebaseerd op de “vrije markt”: vraag en aanbod gestuurd. De werkelijkheid is
echter behoorlijk anders; na de tweede wereldoorlog verklaarde de VS de dollar gelijk
aan goud (“the dollar is as good as gold”) (Roosevelt had voor de oorlog de
goudstandaard al losgekoppeld van de dollar voor de nationale handel.) Dit bood
landen de mogelijkheid om bijvoorbeeld een overschot aan dollars in te ruilen voor
goud en op deze manier werd de totale hoeveelheid in omloop zijnd geld in de wereld
beperkt. In 1971 echter dreigde dit systeem te bezwijken en werd de goudstandaard
losgelaten. Aangezien de belangrijkste grondstoffen op de wereldmarkten in dollars
moeten worden afgerekend (denk aan olie, gas, graan, maïs etc) een erg groot
voordeel voor de Amerikanen.
De opkomst van (met name) China gaat gepaard met een strikt wisselkoersbeleid. De
Chinezen willen hun wisselkoers laag houden om snel tot een economische
grootmacht uit te groeien. Dit doen ze door de dollars die de Amerikanen uitgeven aan
Chinese goederen, te investeren in Amerikaanse staatsobligaties. Zodoende vloeien
veel dollars terug in de Amerikaanse economie en blijft de rente laag, het geldaanbod
is immers hoog. Ook worden de prijzen van bijvoorbeeld aandelen en huizen
opgedreven. In 2010 wordt dit wisselkoersbeleid door de VS in toenemende mate als
probleem gezien, en wordt het wegvloeien van banen een steeds groter thema in de
verkiezingscampagnes. QE (Quantative Easing) 2.0 wordt dan ook internationaal
gezien als een nieuwe fase in de valutaoorlog en protectionistische maatregelen zijn
een haast onvermijdelijke volgende stap. Een ander effect van het grote geldaanbod,
is het op gang komen van speculatie.
Speculeren kan een negatieve impact hebben op de markt, vooral op de markt van
grondstoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan olie, gas, goud, graan, cacao, maïs en
koffie. In de recente geschiedenis hebben we gezien dat het heeft geleid tot
voedselprijsstijgingen. Dit werd voornamelijk toegeschreven aan speculatie. Het heeft
tot gevolg dat zowel boeren als consumenten armer worden. Door speculatie wordt op
papier een hoeveelheid grondstoffen verhandeld die de werkelijke hoeveelheid
overtreft. Onder normale omstandigheden kan speculatie de markt stabiliseren. Maar
bij grote tekorten of bij overproductie versterken de speculanten de heersende
prijstrends en accentueren ze prijsinstabiliteit.
Marktpartijen verdienen geld op de grondstoffenmarkt door in te spelen op
onverwachte prijsschommelingen. De prijs die zo tot stand komt heeft steeds minder
te maken met vraag en aanbod. Als we kijken naar de oliemarkt, daar werd 20 jaar
geleden 1/5 van de termijncontracten door speculanten verhandeld. Nu is dat 1/3
geworden. Het gevolg is een stijging van de prijzen. [Mondiaal Nieuw, 15 juli 2008,
Amerikaanse lobbyisten in de clinch over speculatie met grondstoffen]

In 2004 is door de Universiteit van Utrecht onder begeleiding van associate professor
in finance Jaap Bos onderzoek gedaan naar de prijsontwikkeling in de afgelopen 20
jaar op de koffiemarkt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de prijsontwikkeling in
toenemende mate door speculatie wordt bepaald. Deze speculatie is het directe gevolg
van de komst van institutionele investeerders zoals pensioenfondsen en andere grote
beleggers op de goederentermijnmarkt, die daar via indexfondsen actief zijn.
Indexbeleggers kopen een ”mandje” van verschillende grondstoffentermijncontracten
en speculeren op een algemene prijsstijging daarvan. Het resultaat is dat de
prijsontwikkeling van verschillende grondstoffen vaker samen opgaat, zonder dat daar
reële economische factoren aan ten grondslag liggen. Daarnaast creëren
indexbeleggers door hun eenzijdige koopgedrag –dat gericht is op prijsstijging– een
opwaarts prijseffect. Het indexbeleggen is in de afgelopen 5 jaar gestegen van 13
miljard naar 317 miljard. [Innofood, 5 november 2010, Speculatie op de voedselmarkt
desastreus voor derde wereld]
Naast institutionele investeerders wordt de markt van grondstoffen ook steeds
toegankelijker voor de particuliere belegger. Banken ontwikkelen productie die door
beleggingsadviseurs worden aangeprezen. De Belgische Bank KBC biedt een
beleggingsmandje aan die cacao, koffie, suiker, tarwe, mais en soja bevat.
“It is the great bull market of the Noughties”, stelt Iain Macwhirter in New Statesman.
Wie behoort tot de 2,8 miljard mensen die moet leven van minder dan 2 dollar per
dag, voegt Macwhirter eraan toe, betaalt deze winsten met het leven. Beleggen in
honger: pensioenfondsen, banken, hefboomfondsen en durfkapitaalgroepen worden
gedreven door winst en niet door ethiek.
Ook in het rapport van VN-rapporteur voor het recht op voedsel, Olivier de Schutter,
gaat op deze problematiek in. Hierin wordt geconcludeerd dat speculatie de
voedselprijzen opdrijft, zoals die van maïs, rijst, graan en cacao. De gevolgen voor
met name de ontwikkelingslanden die voedsel moeten importeren om hun bevolking
te voeden, zijn desastreus. Grote delen van de bevolking kunnen voedsel niet meer
betalen.

2.5.4 Oplossingen
Zoals uitgebreid beschreven in de analyse, is het banken- en bedrijvensysteem niet
alleen onduurzaam, maar ook erg oud, kent het een eigen evolutie en zijn er zeer
grote gevestigde belangen. Onderstaande veranderingen zullen dus veel weerstand
oproepen bij degenen die momenteel van het systeem profiteren, zolang het huidige
systeem nog werkt. Nu lijkt dat niet zo lang meer te zijn. Het is dus van groot belang
de volgende crisis aan te pakken als momentum om een aantal zaken structureel te
verbeteren, een “once in a lifetime opportunity” die zowel hervormingsgezinde politici
als creatieve particulieren niet mogen missen!
Het is essentieel dat geldcreatie zo snel mogelijk een volledig publieke
aangelegenheid wordt waarbij gebruikt gemaakt wordt van deels bestaande financiële
infrastructuren als staatsbanken en coöperatieve banken. Centrale doelstelling is dat
de totale geldhoeveelheid gelijke tred houdt met de groei dan wel krimp van de totale
reële economie. Rente vloeit in dit systeem in de staatskas waarmee publieke werken
gefinancierd kunnen worden. Derhalve kunnen overige belastingen sterk verminderd
worden.

Om misbruik van een munteenheid te voorkomen, zoals nu op grote schaal gebeurt
met de dollar en in toenemende mate met de euro, laten we ons voor een alternatief
inspireren door de natuur oftwel “biomimicry”: de snel groeiende stroming in design
& engineering die de natuur als inspiratiebron gebruikt. (Janine Benyus, zie ook deze
video van een presentatie van haar met voorbeelden http://www.youtube.com/watch?
v=n77BfxnVlyc
Kijkend naar een geldsysteem, dan zou je 2 kanten op kunnen met deze aanpak:
●

Terwijl een kunstvezelfabrikant naar een spin kan kijken om te leren van een
productieproces zonder afval bij kamertemperatuur, is er in de natuur geen geld
te vinden. De natuur kent geen waardedrager of bezit, maar “vruchtgebruik”,
wederkerige dienstverlening (denk bijv. aan 2 apen die elkaar ontvlooien) en
een materialen- en energiekringloop.
De auteur Paolo Coelho schrijft in zijn boek ´De Zahir´, over de Bank van
Wederdiensten: de samenleving is opgebouwd uit wederdiensten. Als we dat
toepassen op alle levensvormen, dan zien we dat inderdaad alles in de natuur
op elkaar is aangewezen, door de dienst die ze elkaar verlenen om te kunnen
leven en overleven op aarde. Dienst vraagt namelijk om wederdienst.
Zo bezien zou je kunnen concluderen dat bezit en geld op lange termijn geen
duurzame concepten zijn. Deze conclusie past natuurlijk niet in de scope van
ons project: doel is een haalbaar alternatief te bieden voor de komende 25 jaar,
vertrekkend vanuit ons huidige kapitalistische systeem. Maar zo makkelijk
geven we natuurlijk niet op, internet levert bijvoorbeeld nu al een belangrijke
schakel in een oplossing om menselijke dienstverlening bij elkaar te brengen
zonder de tussenkomst van geld. Interessant voorbeeld hiervan is de Bank of
Happiness in Estland, die succes heeft met deze moderne vorm van ruilhandel.
zie voor meer informatie ook http://www.onnepank.ee/about/bank/story
Een ander voorbeeld kan zijn de inzet van het kapitaal van pensioenfondsen op
een niet-monetaire manier; waarbij pensioenfondsen “beleggen” in natura.
Pensioenfondsen zijn gaan investeren in landbouwgronden (opgekocht om ook
overnameprobleem boeren op te lossen), aanleg van zonnepanelen op daken
(heeft tevens een boost gegeven aan bouwsector in periode 2011 - 2018) en
windmolenparken. Pensioenfondsen, overheid en bedrijfsleven hebben harde
afspraken gemaakt over de financiering en prijsgaranties.

●

Wanneer we nut en noodzaak van een geldsysteem als zodanig niet ter
discussie stellen, is er met een beetje fantasie een parallel te trekken met
biodiversiteit. Wanneer er in het spectrum van één wereldmunt enerzijds en
iedere wereldburger z’n eigen munt anderzijds een zinvolle keus gemaakt dient
te worden, dringt de vergelijking met de natuur zich als volgt op.Waneer er
vanuit de evolutie een succesvolle plant- of diersoort ontstaat, kan deze locale
dominantie verwerven. Echter, deze soort zal nooit globaal worden omdat de
leefomstandigheden (temperatuur, vochtigheid etc) daarvoor te verschillend
zijn. Zodoende kiest de natuur voor een grote diversiteit aan soorten, welke ook
allen met de voedselketens in ecosystemen aan elkaar verbonden zijn, zodat er
een evenwicht bereikt wordt. Dit evenwicht is het beste bestand tegen
schokken zoals ziekten, ijstijden etc. Tegelijkertijd bestaan er ook geen soorten
(meer) met slechts 1 individu, deze zijn te kwetsbaar en niet in staat tot
voortplanting.

Eén wereldwijde eenheidsmunt is derhalve niet wenselijk vanuit een
duurzaamheidperspectief, aangezien de kwetsbaarheid te groot is: kans op
misbruik met verstrekkende wereldwijde gevolgen. Ieder z’n eigen munt is ook
niet haalbaar, teveel kosten en transactiekosten. Maar transactiekosten moeten
er zijn om mede te helpen voorkomen dat het speculatief kapitaal in steeds
grotere stromen “over de wereld klotst”. Een metafoor hierbij kan zijn het
ontwerp van een grote watertank in een schip; hier worden bewust zogeheten
“slingerschotten” ingelast zodat overmatig klotsen wordt voorkomen die de
stabiliteit van het schip aantasten. Een combinatie tussen regionale en lokale
valuta lijkt dus optimaal, zoals ook Arjo Klamer betoogt in een recent artikel.
http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7458/Guldens_en_florijnen_in_plaat
s_van_de_euro
Interessante voorbeelden van lokale valuta zijn de Gelre. De Gelre is het eerste
regionale geld van Nederland. Regionaal geld helpt om geld langer in een regio
te houden. De Gelre is 1:1 gekoppeld aan de euro, maar terugwisselen kost 5%
“malus”, welke ten goede komt aan goede doelen. Tevens is regionale handel in
principe duurzamer. Zie voor meer informatie ook http://www.gelrehandelsnetwerken.nl/overgelre.shtml
Andere vormen van alternatieve geldsystemen zijn overzichtelijk op en rijtje
gezet door de VPRO naar aanleiding van een tegenlicht uitzending “Waar blijft
de woede”in Maart 2010. Zie ook
http://weblogs.vpro.nl/waarisdewoede/2009/12/22/het-systeem-vanfractioneel-reserve-bankieren-en-haar-gevolgen/
Tevens dient het bancaire systeem drastisch hervormd te worden. Cooperatieve
banken verdienen een redelijk percentage per transactie in ruil voor geleverde
diensten. Een onafhankelijk opererend openbaar gecontroleerd instituut ziet erop toe
dat het algemeen belang gediend wordt. Bankieren wordt weer het saaie beroep
waarmee een redelijke boterham verdiend kan worden. Concreet zien we de volgende
mogelijkheden voor verbetering:
●

Systeembanken worden staatsbanken en zijn essentieel voor het
betalingsverkeer. Daarom kunnen overheden zich ook niet veroorloven dat deze
banken omvallen. Als dat gebeurt kunnen betalingen niet meer (goed)
plaatsvinden tussen bijvoorbeeld de consument en bedrijven. Ons vertrouwen
in geld en banken zou dan onverantwoord dalen, met als gevolg dat mensen
hun geld bij de banken gaan halen, die vervolgens weer omvallen. In feite een
dominoeffect die ons hele economisch bestel in elkaar zou doen klappen.

●

Zoals Neelie Kroes al zei “A bank too big to fail is too big to exist” Het scheiden
van de betalingsverkeertaken van meer risicovolle bezigheden lijkt ons derhalve
een zinvolle hervorming. Wanneer een bank opnieuw op omvallen staat, kunnen
de betalingsverkeertaken tijdelijk worden ondergebracht in staatsspaarbanken, totdat een overgang naar cooperatie mogelijk is.

•

Coöperatieve banken: er zijn nu al goede voorbeelden van banken die anders
georganiseerd zijn en significant beter uit de crisis zijn gekomen dan vele
concurrenten. Dit zijn de coöperatieve banken (bijvoorbeeld Rabobank) en
banken met een heel duidelijk duurzaam investeringsbeleid (bijvoorbeeld

Triodos). Wij denken dat dit soort banken, naast de “staats-spaarbanken” een
prima basis vormen voor een duurzaam bankensysteem.
●

In de kredietverlening zullen banken duurzame thema’s mee moeten nemen.
De eerste stap wordt nu al gezet doordat er voorzichtig al risico’s van
klimaatverandering in biodiversiteit worden meegenomen. Dit is echter nog niet
de norm. De risico’s worden echter steeds meer zichtbaar. Denk aan olieramp
van BP en het gevaar voor het voortbestaan van de visserij door overbevissing.
(Overbevissing is trouwens 12 jaar geleden door ABN AMRO opgepakt met als
resultaat het Marine Stewardship Council )

● Tenslotte zullen de zakenbanken overblijven als coöperatieave banken of als
private of beursgenoteerde ondernemingen. Deze banken zullen onder streng
toezicht komen te staan, om hun invloed op de economie binnen de perken te
houden. Tevens zal bij wet moeten worden vastgelegd dat deze banken nooit
door belastinggeld mogen worden gered.
Er werd in 2015 een begin gemaakt met grootschalige belastingverschuivingen. De
toenemende bezuinigingen -en schuldenafbouw in combinatie met grondstofschaarsteinflatie gedreven vraaguitval (peak-oil) zorgde voor hoge werkloosheid. Belasting op
arbeid werd daarom massaal afgebouwd en later helemaal afgeschaft om zoveel
mogelijk mensen uit de werkloosheid te krijgen. De belastingdruk werd verschoven
naar fossiele energie, schaarse natuurlijke hulpbronnen en transactiebelastingen bij
aandelenoverdracht en op grensoverschrijdende kapitaalstromen. Hierdoor liep de
werkloosheid snel terug en werden door besparing en innovatie flinke besparingen
gerealiseerd op het gebruik van fossiele energie en schaarse natuurlijke hulpbronnen.
Bijkomend voordeel hiervan is dat kapitaaltransacties geregistreerd moeten worden
alvorens belasting kan worden geheven, zodat beleidsmakers veel beter op de hoogte
zijn van de omvang van de kapitaalstromen en de positie van individuele
marktpartijen. De hoogte van de belastingen werd zodanig gekozen dat het in veel
gevallen niet meer loonde om te speculeren in bepaalde valuta, aandelen en
grondstoffen.
Daarbij is het van groot belang dat de nieuwe belastingregels ook door iedereen
gerespecteerd worden. Een organisatie die zich nu al bezig houdt met de oneerlijke
belastingpraktijken is het Tax Justice Network, deze werkt al lang rond
belastingontduiking en maakte succesvol een link naar de financiële crisis en
ongereguleerde kapitaalstromen. Zij hebben een netwerk van academici, journalisten,
NGO’s, financiele professionals, vakbonden, advocaten etc. Hun doel is om lokale
campagnes tot rechtvaardigheid in de belasting te stand te brengen en een medium te
zijn via waar belasting issues kunnen worden gepromoot bij internationale instituties
(bron: http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcatart=103) .
Daarnaast gaat de overheid zijn subsidiebeleid richten op duurzaamheid: de miljarden
euro’s die nu jaarlijks worden besteed aan hypotheekrenteaftrek stimuleren slechts de
vastgoedsector en het aangaan van grote schulden bij huiseigenaren, waardoor de
economie kwetsbaarder wordt voor schokken in rente-ontwikkelingen. Een overdracht
van dit subsidiegeld naar een gecontroleerde schuldenafbouw van particulieren ligt in
dit verband voor de hand.
Bedrijven die meer winst genereren door duurzaam gedrag kunnen een sleutel zijn
voor succes. Binnen AkzoNobel zijn hier interessante voorbeelden van, zij het binnen
de beperkingen van de waarderingsgrondslagen van onze huidige economie. Ook
Unilever en Desso tonen aan dat dit kan (Luttikhuis, 2010 en Banning, 2011). Met de

invoering van belastingen op grondstoffen en voorheen vrije goederen als CO 2, water
en lucht worden bedrijven in hoog tempo gestimuleerd zuinig te zijn met schaarse
natuurlijke hulpbronnen, te innoveren en spullen te produceren die steeds langer
meegaan.
Daarnaast is het essentieel dat bestuurders van bedrijven in toenemende mate
beloond worden volgens duurzaamheidscriteria. Zoals bestuursvoorzitter Hans Wijers
van AkzoNobel het nieuwe beloningsbeleid verdedigde na kritische vragen van VEB
voorman Jan Maarten Slagter op de AVA van april 2009: financiële prestatiecriteria zie
ik vooral als “lagging indicators”, voor waardecreatie in de toekomst hebben we
duurzaamheidscriteria nodig als “leading indicators”. Het revolutionaire voorstel de
helft van de variabele beloning van de top 600 managers te koppelen aan de relatieve
positie van AkzoNobel in de Dow Jones Sustainability Index werd aanvaard met 99%
van de stemmen. Andere nederlandse multinationals als TNT, DSM en Shell volgden
datzelfde jaar met soortgelijke maatregelen; vooralsnog nemen nederlandse bedrijven
international gezien een voortrekkersrol.

Vanwege de ingevoerde hoge overdrachtsbelastingen op aandelentransacties, loont
het speculeren en “high-frequency-traden” niet meer en verwijnt dit verschijnsel
volledig in de geschiedenisboeken. Doel is de gemiddelde beleggingshorizon van de
aandeelhouders flink te verlengen. Ook voeren veel bedrijven een “loyaliteitsdividend”
in, waarbij lange-termijn aandelenbezit nog eens extra wordt gestimuleerd.
Ondernemingen kunnen zeker duurzamer worden door de “business case” van
duurzaamheid beter uit te leggen aan hun stakeholders, bijvoorbeeld aandeelhouders,
waardoor een bedrijf automatisch meer aandeelhouders krijgt met
duurzaamheidscriteria. Wanneer beursgenoteerde ondernemingen er niet in slagen de
lange termijn duurzaamheidsvereisten onderdeel te maken van hun strategie, zullen
ze worden ingehaald door familiebedrijven of cooperaties die wel op tijd de juiste
keuzes hebben gemaakt.
De toenemende transparantie (internet, wikileaks) zorgt ervoor dat bedrijven die
achterblijven op milieu en/of sociaal beleid publiekelijk aan de schandpaal worden
genageld, en dus snel zullen uitsterven.
Ook NGO’s spelen een grote rol in het naming & shaming van bedrijven, bijvoorbeeld
met behulp van het uitbrengen van een maatschappelijk jaarverslag. het Global
Reporting Initiative (GRI) is een rapporteringssysteem dat de mogelijkheid verschaft
zowel economische als ecologische en sociale bedrijfsprestaties op een vergelijkbare
manier in kaart te brengen. GRI is een wereldstandaard geworden voor
duurzaamheidsrapportering (bron: http://www.globalreporting.org/Home).
Een sterke overheid creëert een gelijk speelveld voor bedrijven op het gebied van
wetgeving en het internaliseren van externe kosten. Bedrijven die denken te
ontsnappen via productie in landen zonder deze spelregels, vinden stevige
importheffing op hun weg, zeg maar een soort naheffing. De overheid heeft meerdere
instrumenten om de spelregels toe te passen, namelijk belasting en subsidies,
transparantie, wetgeving en natuurlijk het houden van toezicht.
In het belastingstelsel kan een relatie gelegd worden met milieudruk. Het motto is
dan: de vervuiler betaalt. Maar de overheid moet ook harde grenzen stellen ten
behoeve van het algemeen belang. Denk hierbij ook aan het beschermen van

kwetsbare natuurgebieden tegen ontginning, het instellen van vangstquota en
zeereservaten in de visserij.
De overheid kan de transparantie in het bedrijfsleven vergroten met bijvoorbeeld
onderzoek en labeling. Zo bestaat er het transparantiebenchmark van het
ministerie van Economische Zaken, een onderzoek naar de kwalitatieve en
kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste
ondernemingen van Nederland (bron: www.rijksoverheid.nl).
Energielabeling is een ander voorbeeld, een middel om consumenten in één oogopslag
te informeren over het energieverbruik van apparaten, auto's en woningen (bron:
www.energielabel.nl).
De overheid heeft tevens het doel een stabiel financieel stelsel te waarborgen met
solide en integere instellingen, zodat de financiële aanspraken van consumenten veilig
zijn. Tot voor kort bestond het toezicht vooral uit controleren of de instellingen
voldeden aan de wettelijke vereisten van solvabiliteit, liquiditeit en beheerste
bedrijfsvoering. Voor een stabiel financieel stelsel is echter meer nodig. De crisis heeft
duidelijk gemaakt dat soliditeit niet alleen een bedrijfseconomische maar ook een
integriteitscomponent heeft. Incidenten op het gebied van hoge beloningen, hoge
risicogeneigdheid en de verkoop van risicovolle financiële producten hebben geleid tot
wantrouwen in financiële instellingen en hun bedrijfscultuur. Voor De Nederlandsche
Bank (DNB) als toezichthouder reden om de aandacht voor vraagstukken rondom
integriteit, governance, gedrag en cultuur bij onder toezicht staande instellingen
verder aan te scherpen. Het opnemen van gedrag en cultuur in het toezicht is dan ook
een belangrijke ambitie voor de komende jaren, waarbij een effectief instrumentarium
moet worden ontwikkeld.
Tijdens de kredietcrisis is de aandacht voor MVO in de financiële sector toegenomen.
Eind 2008 en begin 2009 heeft DNB met verschillende financiële ondernemingen,
waaronder pensioenfondsen, gesproken over de raakvlakken tussen MVO en
risicomanagement. Voor DNB als toezichthouder is het belangrijk dat ondernemingen
een MVO-beleid hebben. Hiermee geven zij invulling aan hun
bredere maatschappelijke verantwoordelijkheden en kunnen bepaalde risico’s
beter worden beheerst. Bij risico’s wordt in de eerste plaats gedacht aan
de reputatie (integriteit) van een onderneming. Deze kan geschaad worden als de
onderneming geen MVO-beleid heeft, maar ook als de onderneming wel MVO-beleid
heeft maar hier niet naar handelt. Andere risico’s die ondernemingen kunnen
lopen in relatie tot MVO zijn bijvoorbeeld een kredietrisico op bestaande of
potentiële cliënten die nog onvoldoende invulling geven aan MVO, en een
marktrisico op investeringen die door hun niet-duurzame karakter minder
rendement kunnen opleveren op lange termijn. Er is dus duidelijk een link
tussen MVO en het risicomanagement van onder toezicht staande ondernemingen.
Doel is dat ondernemingen de risico’s die samenhangen met MVO analyseren en
beheersen. En dat daarbij zowel de korte als de lange termijn wordt meegewogen.
Hierbij gaat het in ieder geval om de drie genoemde risico’s: reputatie,
krediet en markt. Het toezicht op MVO van ondernemingen wordt als regulier
onderdeel ingebed in het bestaande toezicht op beheerste en integere bedrijfsvoering.
Daarbij wordt aansluiting gezocht met het toezicht op gedrag en cultuur van
ondernemingen, zoals hierboven beschreven (Bron: Maatschappelijk verslag DNB
2009).

2.5.5 Afsluiting
Uit de analyse en de oplossingen komt duidelijk naar voren dat voor het realiseren
van een duurzame bijdrage van banken en bedrijven, een sterke overheid flink wat
terrein moet terugwinnen op de neo-liberale kapitalisten die de afgelopen decennia
min of meer vrij spel hebben gehad. Dit zal, gegeven de gevestigde belangen en de
toenemende politieke korte termijn visie en versplintering, niet eenvoudig zijn. Het
zou fantastisch zijn als het huidige systeem pro-actief hervormd kan worden met de
hulp van de huidige spelers. Dit zou de pijn van een echte crisis verzachten, en een
gecontroleerde overgang naar een duurzame financiële sector kunnen betekenen.
Echter, het is zeer goed denkbaar dat dit niet (voldoende) lukt en dan is het wel zo
verstandig een goed uitgewerkt plan gereed te hebben voor als de financiële crisis
binnenkort zijn laatste fase ingaat, en het momentum voor fundamentele verandering
daar is.
Hoe minder de overheid klaarspeelt, hoe meer “bottom up” initiatieven zouden kunnen
bijdragen. Consumenten kunnen door toenemende bewustwording en transparantie
zelf een grote bijdrage leveren aan duurzaamheid, bijvoorbeeld met de keuze van
“hun” bank, het deelnemen aan een lokaal geldsysteem, het kopen bij duurzame
bedrijven en het kiezen van duurzame beleggingen.

3. Conclusies
Of we willen of niet, de globalisering is een feit dat onomkeerbaar is. Het vloeit logisch
voort uit het vrije markt kapitalistische systeem (Friedman, 2000), dat wereldwijd het
sterkst uit de strijd is gekomen als economisch model, maar ook het sociale instinct
van de mens, die nieuwsgierig is naar andere mensen en zijn wereld wil vergroten
(Darwin, 1871 en Nieuwenhuis, 2005). Wij zullen dan ook niet gaan bepleiten dat de
globalisering moet worden tegengegaan. Ook concluderen wij dat het vrije markt
kapitalistische systeem het systeem is dat uiteindelijk prevaleert, omdat het
samengaat met maximale vrijheid voor individuen.
Tegelijkertijd zien wij echter dat juist de globalisering en het vrije markt kapitalisme
grotendeels ook de oorzaak zijn van onze huidige onduurzame leefwijze. Zij hebben
geleid tot ongeremde groei, leidend tot een toename in materiele welvaart voor een
klein deel van de wereldbevolking, gebaseerd op een overmatig gebruik van
grondstoffen en hulpbronnen, terwijl het grootste deel van de bevolking toekijkt en
niet meedeelt in deze groei. De situatie waarin wij verkeren is nog het beste te
vergelijken met een spelletje monopolie: In dit spel gaat het er om zoveel mogelijk
bezit te verwerven door middel van het aankopen en verkopen van grond en
nutsinstellingen en het innen van huur, pacht en andere inkomsten bij diegenen die op
je grond terecht komen. In het monopoly-spel wordt de sfeer al snel grimmiger in de
tweede fase van het spel, namelijk die fase waarin de straten verdeeld zijn en de
spelers eigenlijk alleen nog bezig zijn met het transporteren van het geld naar degene
die de meeste en/of beste straten bezit. Meestal eindigt het spel in een situatie dat er
één persoon al het geld bezit en de rest met niets over blijft.
Het probleem met monopolie zit ‘m dus in de tweede fase van het spel, namelijk die
fase waarin de straten verdeeld zijn en de spelers afhankelijk van wat ze in die fase
hebben weten te vergaren, eigenlijk alleen nog bezig zijn met het transporteren van
het geld naar degene die de meeste en/of beste straten bezit. Meestal eindigt het spel
in een situatie dat er een persoon al het geld bezit en de rest met niets over blijft. In
het vrije markt kapitalistisch systeem dat wij toepassen, werkt het in grote lijnen net
zo. We bevinden ons inmiddels in de tweede fase van het spel waarin de toegang tot

grondstoffen en hulpbronnen is verdeeld onder westerse landen en multinationale
ondernemingen (Global Issues, 2011). Er komen vrijwel geen nieuwe grondstoffen en
hulpbronnen meer in het spel, althans de schaarste neemt enorm toe, en de vraag is
vooral hoe we de welvaart nu verder verdelen. Waar de vergelijking scheef gaat
tussen de wereldwijde economie en het monopolie-spel is dat er in de wereld steeds
meer spelers bij komen, terwijl we bij monopolie met een gelijk aantal blijven. Het
vrije markt kapitalistische spel is een soort monopolie voor gevorden met een extra
moeilijkheidsgraad: hoe verdeel je de welvaart en de toegang tot grondstoffen terwijl
er steeds meer spelers bijkomen?.
Het antwoord op de laatste vraag is voor veel economen, regeringen en
ondernemingen nog steeds: economische groei. Echter, het is de hoogste tijd voor een
spel met andere regels. We stellen ons voor dat de spelers allemaal kunnen groeien,
het spel plaatsvindt in de natuurlijke omgeving en rekening houdt met de natuurlijke
grenzen. Utopisch? Wij denken dat zo’n spel al bestaat namelijk in de vorm van de
Kolonisten van Catan. Het is nu zaak genoeg mensen te vinden die mee willen doen
met een ander spel!

In deze conclusie gaan we dieper in op de vraag of en hoe economische groei kan
bijdragen aan een duurzamer economie. Vervolgens behandelen we één belangrijke
conclusie die we trekken wat uitgebreider: er is leiderschap nodig ! Daarna gaan we in
op de vraag welke oplossingen en welke partijen een duurzame economie tot stand
kunnen brengen. Tenslotte schetsen we de weg vanuit het heden, begin 2011, naar
onze visie voor 2035.

3.1 Duurzame ontwikkeling en economische groei
De definitie van duurzame ontwikkeling in het Brundtlandrapport staat nog overeind,
maar de aanname dat je duurzame ontwikkeling kunt bereiken met behoud van
economische groei, blijkt onhoudbaar. Groei en ontwikkeling zitten echter in de mens,
dus de drive om te groeien zal altijd in individuen en maatschappijen aanwezig
blijven. De huidige onduurzame samenleving waarin wij ons bevinden vraagt echter
om een nieuwe definitie van economische groei en nieuwe meetinstrumenten. Niet
groei in de vorm van Bruto Nationaal Product, maar groei in de vorm van
ontwikkeling, innovatie, kwaliteit van leven zal over 25 jaar meer de maatstaf moeten
zijn in onze samenleving. Al is het niet erg populair om te zeggen, hoe dan ook

betekent dit dan we minder zullen moeten produceren en consumeren in materiële
zin. De huidige overproductie en overconsumptie leidt heel snel tot een definitieve
uitputting van hulpbronnen en toenemende armoede en ongelijke verdeling van
schaarse hulpbronnen. Dit is niet alleen unfair, maar ook het einde van de mensheid.
Als delen van de wereldbevolking echt geen toegang meer hebben tot water, voedsel
of brandstof zal dit leiden tot conflicten, oorlogen, vluchtelingenstromen en daarmee
tot disruptie van niet alleen arme, maar ook rijke landen en economieën. Om in
Darwin termen te spreken: de natuur is niet alleen “survival of the fittest”, al het leven
op deze aarde is uiteindelijk met elkaar verbonden. Wij stellen ons een wereld voor
waarin bezit van goederen is veranderd in toegang tot producten en diensten en
waarin persoonlijke welvaart niet alleen wordt afgemeten aan materiele welvaart,
maar ook persoonlijke ontwikkeling en immateriële zaken. Hiervoor zijn aanzienlijk
minder grondstoffen nodig.
We maken daarbij wel de kanttekening dat niet ieder individu op de wereld of ieder
land zich in dezelfde ontwikkelingsfase bevindt. Iemand die geen dak boven zijn hoofd
heeft, in een onveilig gebied woont en onvoldoende in zijn dagelijkse
voedingsbehoefte kan voorzien zit niet als eerste te wachten op het type groei dat wij
beschrijven. Daarom zal een gediversifeerd groeimodel moeten worden gebruikt aan
de hand van een hierarchaïsche ordening van de menselijke behoeften aan: pas als de
ene is vervuld, is er ruimte voor de volgende. De ontwikkelingsstadia van Maslov
vormen de basis voor onderstaand groeimodel. Stadium 1 zijn lichamelijke behoeften
zoals voedsel, water en dekens, stadium 2 is de behoefte aan veiligheid en zekerheid,
stadium 3 is behoefte aan sociaal contact, stadium 4 aan waardering en erkenning en
stadium 5 is behoefte aan zelfontplooiing.

Voor bevrediging van behoeften onder in de piramide (stadium 1 en 2) is groei in
termen van inkomen en verwerving van materiele goederen onontbeerlijk. Bij de
onderste stap gaat het om water, voedsel en dekens; bij de tweede om een huis,
materialen om bijvoorbeeld op het land te kunnen werken. Hoe hoger we echter in de
piramide komen hoe minder materieel de behoeften in feite zijn. Groei krijgt dan de
vorm van ontwikkeling door kennis vergaren, sociale contacten en bijvoorbeeld
aandacht voor kunst en spiritualiteit. Om ruimte te bieden aan groei van de mensen
en landen onderin de piramide, zal de groei bovenin de piramide dus moeten leiden
tot een afname van het gebruik van grondstoffen.

De uitdaging voor de komende 25 jaar zit ‘m niet perse in het overtuigen van mensen
in leidende of belangrijke posities, maar veel meer in het doorbreken van het dilemma
dat mensen wel iets willen veranderen, maar niet zien hoe zij als eerste kunnen
bewegen zonder er aan onderdoor te gaan of straks het slechtst af te zijn. Wij zijn dan
ook op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag: “Wat is er nodig om het ook
gewoon anders te gaan doen ?”. Een aanzet tot dit antwoord geven we in de volgende
paragrafen.

3.2 Leiderschap
Diverse interviews en bronnen interviews leidden ons uiteindelijk tot geen andere
conclusie dan dat we het ‘gewoon moeten gaan doen’. Er zijn al heel veel voorbeelden
van bedrijven en mensen die op een dag hebben besloten om zich meer
verantwoordelijk te gaan voelen voor de impact van hun business, hun handelen en
het gewoon anders zijn gaan doen. Er zijn voorbeelden te over (zie kader). Wij
pleiten dan ook voor het lef, de durf van mensen in Nederland op relevante posities
om Nederland op de kaart te gaan zetten als duurzame economie. Over 25 jaar moet
Nederland gidsland zijn als duurzame economie, die duurzame productie en
dienstverlening een enorme impuls heeft gegeven en internationaal voorloper is op dit
punt. Voor de helderheid: dit punt is niet ingegeven door de huidige hype over het
onderwerp ‘leiderschap’, maar door de noodzaak hier serieuze stappen in te zetten.
Het is niet alleen onvermijdelijk als Nederland dat we op tijd zien dat we een
duurzamer economisch systeem nodig hebben, maar ook noodzaak om als klein land
een ontwikkeld land te kunnen blijven dat we ons als voorloper in deze markt
presenteren. We stellen ons dus een economie voor waar langzaam steeds meer
mensen instappen zodat we in 25 jaar een leidende of gidsrol hebben.
De uitdaging op dit moment is hoe we die leidende positie gaan krijgen. Het huidige
politieke stelsel brengt geen lange termijnvisies voort over alternatieve economische
modellen en over de zo noodzakelijke duurzame samenleving. Wij denken echter dat
we deze leidende rol wereldwijd nu al moeten uitzetten, zodat we individuen en
bedrijven een alternatief bieden waar ze nu al in kunnen stappen. Mogelijkheden zijn
dat er een nationale duurzaamheidsagenda komt die draagvlak heeft in de
samenleving, maar die langer houdbaar is dan de gemiddelde regering en ook wordt
opgesteld door leidende figuren in de samenleving die een langere
houdbaarheidsdatum hebben. Inspiratie zouden we kunnen halen uit de manier
waarop de ‘Almere principles’ zijn opgesteld. Deze principes over duurzaamheid
bestrijken een langere termijn dan de zittingsduur van een college van burgemeester
en wethouders en zijn opgesteld door de ‘notabelen’ van de stad (Lageweg, 2010 en
CradletoCradle.nl, 2011).

3.3 Oplossingen en instrumenten
Bij het formuleren van oplossingen zijn er in hoofdlijn twee richtingen die je kunt
kiezen: ofwel je zet marktinstrumenten in, in combinatie met toezicht en gaat er
vanuit dan mensen dan als homo economicus handelen, ofwel je gelooft daar niet in
en je predikt een set oplossingen die uitgaan van strikt opleggen van grenzen. Wij
kiezen in onze oplossingen uiteindelijk voor het eerste model, maar wel met enige
aarzeling. Het volgende voorbeeld schetst misschien wel het beste ons dilemma:
Stel, je wil het dreigend tekort aan aluminium aanpakken voordat de voorraden op
zijn, door te zorgen dat het gebruik drastisch afneemt. De eerste optie is wereldwijd
aluminium zodanig beprijzen dat de schaarste en de effecten van de winning en
productie in de prijs worden meegerekend. Aluminium wordt dan naar verwachting zo
duur dat men alternatieven zal gaan zoeken voor het gebruik van aluminium. De

vraag is wel of dit betekent dat vooral de mensen in India geen aluminium pannetjes
meer kunnen maken, terwijl de sjeik uit Saoedi-Arabie nog gewoon vliegtuigen blijft
bouwen. Immers, niet alleen het principe van de betaalt gaat hier op, maar ook die
van de betaler vervuilt. De alternative optie is quota op te leggen, bijvoorbeeld in de
vorm van een ecologische footprint, die gelden voor alle burgers in de wereld.
Iedereen mag dan per jaar, zeg 1 gram aluminium, gebruiken. Dit werkt alleen als alle
stromen van aluminium worden geadministreerd en er strict wordt gehandhaafd op de
quota in alle delen van de wereld.
Wij denken dat de laatste optie zoals hierboven geschetst, die van het opleggen van
strenge quota in theorie misschien de meeste garantie biedt dat de voorraden niet
opraken, maar op weinig draagvlak kan rekenen, een overschakeling op een meer
communistisch model vraagt en veel toezicht vraagt. Het eerste model is het meest
realistisch en wenselijk, omdat het mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid
en innovatie stimuleert. De vraag is wel of diegene die zich kunnen permitteren tot
het laatst schaarse grondstoffen te kopen niet uiteindelijk door zullen gaan met
uitputting van grondstoffen tot er voor niemand meer wat over is.
In het licht van de principiële richting die we kiezen voor een zo vrij mogelijk model
dat stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen en zo min mogelijk dwingend
oplegt, zijn de onderstaande instrumenten het meest belangrijk voor een duurzame
economie. Belangrijk daarbij is dat de instrumenten niet op zichzelf kunnen staan,
maar vooral krachtig zijn als ze in combinatie worden ingezet.

3.3.1 Financiële instrumenten
●

●

●

●

Om een transitie naar een economie te maken waarin we enorm terug gaan in
het gebruik van grondstoffen zullen we grondstoffen en natuurlijke
hulpbronnen moeten beprijzen/ belasten, maar ook het opnemen van de
herstelkosten voor schade aan natuur en milieu en de kosten voor fatsoenlijke
arbeidsomstandigheden. De inkomsten die dit oplevert moeten deels in een
schadeherstelfonds worden gestort en deels in een innovatiefonds dat efficiënt
gebruik en recycling van grondstoffen bevordert. De verwachting is dat na
verloop van tijd minder geld nodig is uit die fondsen, omdat alternatieven
gevonden zijn. In dat geval kunnen de inkomsten terugvloeien naar de
samenleving in de vorm van lastenverlichting op arbeid, ter compensatie van de
hogere kosten van producten en diensten voor de burger.
Voor Nederland is inkomensnivellering de beste maatregel om draagvlak te
creëren voor een economie waarin een focus op bezit langzaam verschuift naar
een focus op toegang tot diensten en producten. Het afromen van exorbitante
rijkdom komt de maatschappelijke verhoudingen ten goede en levert de
overheid inkomsten die de verderop genoemde infrastructuur moet bieden voor
ondernemingen die zich willen ontwikkelen tot voorlopers op het gebied van
maatschappelijk verantwoord produceren.
Transactiebelastingen bij aandelenoverdracht en op grensoverschrijdende
kapitaalstromen moeten ervoor zorgen dat het speculeren en “high-frequencytraden” verdwijnt en de gemiddelde beleggingshorizon van de aandeelhouders
wordt verlengd. Ook voeren veel bedrijven een “loyaliteitsdividend” in, waarbij
lange-termijn aandelenbezit nog eens extra wordt gestimuleerd.
Er zullen maatregelen moeten komen die alternatieve financieringsvormen
voor bedrijven die willen groeien mogelijk maakt en die hen de ruimte biedt om
te investeren voor de langere termijn. Familibedrijven, cooperaties, loyaal
aandeelhouderschap zijn voorbeelden van dergelijke financieringsvormen.

●

●

●

Subsidies op bezit en op onduurzame productie en praktijken moet worden
afgebouwd. Voorbeelden zijn de subsidies op huizenbezit door middel van de
hypotheekrenteafstrek, gratis en langlopende concessies aan multinationals
voor het winnen van grondstoffen, subsisies op de bouw van kolencentrales etc.
Er zal een ‘way out’ gevonden moeten worden voor de grote verliezers bij een
transitie naar een duurzamere maatschappij, zoals bv vissers en
huizenbezitters. Het huidige ‘piramidestelsel’ moet in feite van bovenaf
voorzichtig worden afgebroken afbreken door o.a. bezitters van te dure
woningen en van te dure aandelen, regelingen aan te bieden waardoor ze ‘eruit’
kunnen stappen. Een voorbeeld zou kunnen zijn een overdracht van
subsidiegeld op hypotheekrente ten behoeve ban een gecontroleerde
schuldenafbouw van particuliere huizenbezitters. Ook valt te denken aan
subsidies voor mensen in beroepen die leiden tot uitputting van grondstoffen,
zoals de visserij. Vissers kunnen worden omgeschoold en een tijd
inkomenszekerheid krijgen aangeboden als ze overstappen naar een ander
vorm van broodwinning.
Toegang tot ontwikkeling elders in de wereld is belangrijk voor het welzijn in
Nederland. Nederland zal dan ook een belangrijke rol moeten spelen in het
verstrekken van toegang tot kredieten en verzekeringen voor
ondernemingen elders in de wereld. Ontwikkelingshulp vindt in 2035 nog
voornamelijk plaats in de vorm van kredietverstrekking, dus toegang tot groei
en ontwikkeling van de eigen groei- ontplooiingsmogelijkheden.

3.3.2 Meten en weten
●

●

●

Er moeten andere meetinstrumenten komen om de mate van economische
groei te bepalen. Die instrumenten moeten maatschappelijk meerwaarde weten
in plaats van alleen financiële toegevoegde waarde. Er zijn vele instrumenten
voorhanden. Het meest voor de hand ligt het om naast het BNP een krachtige
index te zetten die corrigeert dat het BNP geen andere vormen van welvaart
meten dan alleen financiele en die negatieve effecten op milieu, natuur, klimaat
en maatschappij meeneemt. Voorbeelden zijn het Duurzaam Nationaal Inkomen
(DNI of SNI in het engels) en de Happy Planet Index (HPI). Nederland moet zo
snel mogelijk naast het BNP ook een dergelijk meetinstrument inzetten en
regelmatig publiceren. Ook de AEX-index moet serieuse concurrentie krijgen
van een alternatieve index die niet allen financiele winst, maar ook
toegevoegde maatschappelijke waarde meet. Het meest geschikte isntrument
hiervoor is de bestaande duurzaamheidsindex voor bedrijven. Als input voor die
statistieken moeten ook bedrijven rapporteren met aansluitende indicatoren,
bijvoorbeeld in de vorm van green accounting of andere MVO-inidcatoren
Duurzaamheid wordt vast onderdeel wordt van de curricula van alle
onderwijsactiviteiten van lagere school tot beroepsonderwijs, universiteiten,
business schools etc. Ook, of eigenlijk juist, managementcursussen,
leiderschapstrainingen, masterclasses, bijscholingscursussen zullen dit aspect
meenemen.
Transparantie, informatie en kennis over de voorraden natuurlijke
hulpbronnen, de stand van natuur en milieu en de effecten van de productie
van onze goederen, zijn een onontbeerlijke voorwaarde. Via internet, een
register of ander systeem, zou informatie over grondstoffen en productieketens
te vinden moeten zijn , parallel aan een track-and-trace systeem voor
consumentenproducten. Een dergelijk systeem moet betrouwbaar zijn, vrij
toegankelijk zijn en wereldwijd worden uitgerold. Consumenten,
maatschappelijke organisaties en media moeten vrij toegang hebben tot deze
informatie. Het voortbestaan en de onafhankelijkheid van bestaande

(internationale) kennisinstellingen die onafhankelijk data verzamelen en
publiceren moet gewaarborgd blijven.

3.3.3 Toezicht
●

●

Aangezien het ‘spel’ van de vrije markt economie op een veel groter speelbord
wordt gespeeld dan aan het begin van de vrije marktperiode, zullen de
spelregels ook moeten gelden op het gehele speelbord. Belangrijk daarbij is
vervolgens dat ook het toezicht op de spelregels op hetzelfde niveau is
georganiseerd. Dit betekent dat als gevolg van de globalisering er ook op
globaal niveau toezicht zal moeten zijn. Het is daarbij onvermijdelijk dat niet
alleen staten, maar ook multinationals een deel van hun soevereiniteit
opofferen ten behoeve van een ‘level playing field’ dat wereldwijd geldt.
In Nederland kan de De Nederlandse Bank veel meer doen aan toezicht op de
mate waarin banken maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
incorporeren in hun dienstverlening. Alleen zo kunnen banken weer instituties
worden met primair meerwaarde voor de maatschappij in plaats van voor
bankiers.

3.4 Belangrijke spelers
Samenwerking tussen alle relevante partijen in de maatschappelijk is ontzettend
belangrijk om draagvlak en voortgang te creëren in een transitie naar een duurzame
economie. Er zijn echter een paar ‘hoofdrolspelers’ die we specifiek willen uitlichten.
Dit zijn bedrijven, banken, pensioenfondsen en de overheid.

3.4.1 Bedrijven
Bedrijven zullen het voortouw moeten nemen in een transitie naar een duurzame
economie. Zij vormen immers de motor van de economie. bedrijven zullen zich
moeten ontwikkelen van welvaartsgeoriënteerde ondernemingen tot
welzijnsgeoriënteerde ondernemingen die meerwaarde creëren voor de maatschappij.

3.4.2 Banken
Banken, maar ook andere financiers van ondernemingen zoals beleggingsfondsen,
moeten duurzaamheid meenemen in hun criteria voor kredietverlening of investering.
Ook banken hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij hebben de positie
om eisen te stellen aan de ondernemingen die zij financieren. BAnken in Nederland die
investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoal Triodos en ASN, maar
ook cooperatieve banken waarbij de afstand tussen de bank en zijn
kredietverstrekkers relatief klein is, zijn stabieler gebleken dan commerciele banken.
Juist omdat zij meer op de verre toekomst zijn gericht nemen zij andere beslissingen.
Juist deze banken dienen de lange termijn maatschappelijke belangen.

3.4.3 Pensioenfondsen
De Nederlandse pensioenfondsen hebben potentieel enorm veel mogelijkheden om bij
te dragen aan de transitie naar een duurzame economie. Zij zouden niet alleen hun
dienstverlening moeten aanpassen door niet alleen geld uit te keren, maar ook directe
vormen van oude dagvoorziening aan te bieden, maar anderzijds juist moeten
investeren in een duurzame toekomst. Door als institutionele beleggers eisen te
stellen aan de ondernemingen waarin zij investeren kunnen zij verbeteringen
afdwingen in termen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

3.4.4 Overheid
●

●

●

●

●

●

●

●

●

De Nederlandse overheid zal enerzijds terrein terug moeten winnen op de
bedrijven die, met vestigingen in Nederland, grotendeels uit haar gezichtsveld
opereren door met hen samen te werken aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen, innovatie en het realiseren van een samenleving die veel meer op
recycling is gericht. Anderzijds zal de Nederlandse overheid moeten lobbyen
voor wereldwijd toezicht op de vrije markt economie om de uitputting van
grondstoffen en de schade aan natuur en milieu te beperken en daarmee
uiteindelijk pleiten voor het inleveren van een deel van haar soevereiniteit.
Dit Nederlandse overheid moet fors investeren, zowel financieel als cultureel, in
de transitie naar een maatschappij die enorm investeert in het terugbrengen
van het gebruik van nieuwe grondstoffen voor haar behoeften. Dit biedt ruimte
voor de armsten der aarde om in hun behoeften te voorzien, waarin groei in
materiele zin in eerste instantie onvermijdelijk is. Nederland kan daarin, wie
weet samen met China, gidsland worden. Nederland heeft, met haar
handelsgeest, enorme haven en grote multinationals enorme expertise om dit
waar te maken.
De Nederlandse overheid moet draagvlak creeren voor de transitie naar een
duurzaam economisch stelsel. Duurzaamheid, de zorg voor toekomstige
generaties in Nederland en elders in de wereld, moet een thema zijn dat elke
regering belangrijk vindt en dat niet afhangt van de politieke kleur van de
kabinetleden. Duurzaamheid is rechts noch links, maar gaat over verstandig,
toekomstgericht en met verantwoordelijkheid regeren.
De overheid moet zich vooral inzetten voor het verkleinen van de kloof tussen
arm en rijk in eigen land en wereldwijd. Het verkleinen van de
welvaartsverschillen vergoot het draagvlak voor duurzame ontwikkeling, en
brengt stabiliteit en verkleint dus de kans op conflicten, vluchtelingenstromen
en maatschappelijke spanningen.
De overheid moet een belangrijke rol spelen in vergroening van het
belastingstelsel (zie details onder financiele instrumenten eerder in deze
paragraaf).
Nederland kan een bijdrage leveren aan internationale samenwerking, zodat
landen elkaar kunnen helpen om zo efficiënt mogelijk met grondstoffen en
hulpbronnen om te gaan.
De overheid moet zorgen dat geldcreatie een publieke aangelegenheid is en dat
geld vooral functioneert als ruilmiddel en niet om mee te speculeren in een
apart virtuele economie. Dit vraagt een hervorming van het bancaire
systeem: systeembanken worden staatsbanken en er is meer ruimte voor
cooperatieve banken. Ook het toezicht op banken moet streng zijn.
Voor DNB als toezichthouder is het belangrijk dat ondernemingen een MVObeleid hebben. Het toezicht op MVO bij bedrijven wordt als regulier
onderdeel ingebed in het bestaande toezicht op beheerste en integere
bedrijfsvoering.
De overheid moet de regie hebben of (weg)organiseren, zodat een eenduidige
en samenhangende strategie en tijdsplan wordt ontwikkeld. De overheid
bepaalt uiteindelijk de richting, de spelregels en ziet toe dat iedereen zich aan
de afspraken houdt. .

3.4.5 Overige partijen
Uiteraard zijn er nog vele andere partijen die een rol zouden moeten of kunnen spelen
in de transitie naar een duurzame economie. Belangrijk is dat die partijen

samenwerken, met elkaar en met de hiervoor genoemde centrale partijen en onder
regie van de overheid.
Wij zien de volgende rollen voor onderstaande spelers:
●

●

●

●

Non-gouvernementele organisaties (NGO’s) opereren als waakhonden,
klokkenluiders en lobbyclubs namens burgers, belangengroepen en vaak
namens mensen zonder stem of vorm van organisatie. Hun rol is onontbeerlijk.
Media hebben in feite een vergelijkbare rol als ngo’s al opereren zij meer ad
hoc. Zij behartigen geen belangen, maar houden juist de burger en de overheid
scherp door hun eigen neus te volgen en onderzoek te doen. Media hebben wel
een verantwoordelijkheid die onafhankelijkheid te bewaken. Juist zij opereren
steeds vaker als ondernemingen die voldoen aan korte termijn
winstverwachtingen van aandeelhouders. Dit gaat ten koste van diepgaander
onderzoek en een kritische blik.
Ook kennis- en onderwijsinstellingen mogen zich de vraag stellen hoe zij
meerwaarde creëren voor de maatschappij en hoe zij bij kunnen dragen aan
een duurzaam economisch stelsel dat rekening houdt met toekomstige
generaties. Zij hebben een belangrijke adviserende rol in de totstandkoming
van de onderwijscurricula en onderzoeksgebieden en hebben zo veel invloed op
maatschappelijke ontwikkelingen.
Tenslotte hebben burgers, in hun rol als consument, kiezer, huiseigenaar,
opvoeder, werknemer, werkgever, buurman en mens, een cruciale rol in dit
geheel. Elk mens kan, hoe klein ook, besluiten het in een van de genoemde
rollen anders te gaan doen of anderen uitnodigen dit met hem te doen. Hoe
minder de overheid klaarspeelt, hoe meer “bottom up” initiatieven zouden
kunnen bijdragen aan een duurzame economie. Burgers kunnen enorm veel
invloed uitoefenen door bijvoorbeeld de keuze van “hun” bank, het stellen van
vragen aan winkeliers, instanties en volksvertegenwoordigers, het kopen van
duurzame producten, het lobbyen voor wetsvoorstellen of investeren in
duurzame ondernemingen.
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Bijlage 1: Biografieën deelnemers OCFeconomiegroep
Jeroen J van Beele (1963) Is wiskundige van opleiding en ICT-er van beroep. Vraagt
zich sinds zijn heugenis af of het niet slimmer kan in deze wereld en bekijkt de wereld
daarom vanuit axiomatisch perspectief (in andere woorden: systeemdynamisch). Dat
perspectief verhoudt zich uitstekend tot een andere liefde van hem: spellen maken.
Maarten Bennis (1963) heeft sinds 14 jaar een eigen bedrijf genaamd Bennis IT
Solutions dat gespecialiseerd is in Apple Technologie. Hij is een Apple Certified System
Administrator en lid van het Apple Consultancy Network. Als voormalig student van de
wereldvermaarde Design Academy Eindhoven heeft hij een zeer analytische en
creatieve geest. Sinds een aantal jaren is hij ook als docent verbonden aan de Design
Academy Eindhoven en geeft hij les in wat hij noemt ‘Transformationeel Design’. Tot
slot werkt hij samen met Manette Zeelenberg aan zijn tweede onderneming
Tweetjemee.nl, een vrijmarkt op internet voor eters en kokers. Maarten heeft een
uitgesproken passie voor doorbraak ideeën en technologiën. In zijn vrije tijd
analyseert hij graag ons economisch en monetair telsel en mijmert hij over nieuwe en
duurzame alternatieven daarvoor. Zijn hobby’s zijn muziek, dansen en inline skaten.
Joop van Bergen (1933) heeft tijdens zijn opleiding als artilleriewaarnemer geleerd
om altijd goed op het doel te letten. Tijdens zijn lange loopbaan bij Philips
specialiseerde hij zich als ketendeskundige. Hij doceerde later aan HBO Windsheim en
geeft nu nog regelmatig lezingen. Joop vertegenwoordigde de IAIA bij de VN in
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en IT“ en “Cultuurwetenschappen”.
Jos Reinhoudt (1965) werkt als senior consultant duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen bij BECO, een gespecialiseerd adviesbureau voor duurzame
ontwikkeling. Hij adviseert bedrijven en overheden over duurzaamheid, geeft
trainingen en lezingen en schrijft artikelen en weblogs over dit thema. Daarnaast is hij
actief in de Nijmeegse politiek, bedenker van het YouTube-festival, vrijwilliger bij een
stedenbandorganisatie, ervaren margarita-mixer en maakt hij deel uit van de
eindredactie van OCF2.
Harmen Roest (Amsterdam 1970) is Financieel Econoom, zijn afstudeerscriptie aan
de Vrije Universiteit uit Augustus 1995 “Risico Aversie en klimaatverandering” werd

als belangrijke bijdrage gezien voor het in die tijd jonge vak klimaateconomie.
Sindsdien heeft hij als Controller gewerkt voor bedrijven als de NS, Aegon en de
Rabobank.
Nitzan Shepher (1981) is geboren in Israël en heeft haar vroege jeugd doorgebracht
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projecten de ASN Bank het geld dat klanten aan de bank toevertrouwen wel of juist
investeert. Mariëtta heeft een bachelor in bedrijfseconomie. Daarnaast heeft zij de
postdoctorale opleiding Financieel en Beleggingsanalist en post graduate program
Universalising Socio Economic Security for the Poor aan het Institute of Social Studies
succesvol afgerond.
Ivar Smits (1974) is technisch bedrijfskundig ingenieur en begon zijn werkzame
leven als management trainee bij Ahold, waar hij vele functies heeft vervuld. Sinds
2008 werkt hij als investor relations manager bij AkzoNobel. Onlangs is hij
afgestudeerd bij RSM als master of corporate communications met als
scriptieonderwerp: “Creating sustainable shareholder value”. Hij heeft een passie voor
zeilen en voor duurzaamheid.
Voline van Teeseling (1969) werkt ruim 15 jaar aan een duurzame samenleving
vanuit verschillende posities. Als ingenieur milieuhygiene, afgestudeerd in
internationaal milieubeleid en luchtverontreinging, werkte zij eerst jarenlang in OostEuropa om daar bij te dragen aan de opbouw en uitvoering van milieubeleid. Terug in
Nederland, bekleedde zij managementfuncties bij Milieu Centraal en bij GroenLinks.
Momenteel is zij bezig zich te vestigen als zelfstandig aanjager op het gebied van
duurzaamheid, leiderschap en samenwerken. Zij houdt van complexe materie, is
strategisch, maar ook bedreven in het vertalen van abstracte en wetenschappelijke
materie voor een breed publiek. Zij filosofeert en schrijft graag over maatschappelijke,
maar ook alledaagse, onderwerpen.
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Bijlage 3: Interviewverslagen

Interviewserie OCF 2.0 - maatschappelijk verantwoord ondernemen
Interview met Hein Kroft, Manager External Affairs bij Heinz, en betrokken
bij de verduurzaming van de cacao-inkoop voor De Ruijter, op 15 oktober
2010 in Zeist. Door Voline van Teeseling en Mariëtta Smid.
In onze visie betekent
een duurzame
economie over 25 jaar
in ieder geval dat
bedrijven
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen.
Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen (MVO) is dan meer norm dan uitzondering. Wij
vragen ons in een serie interviews af wat er nu nodig is om dat te bereiken. Om uit te
zoeken wat er nodig is om te bewerkstellingen dat MVO de standaard wordt, gaan wij
gesprekken aan met partijen uit de cacao markt. Wij hebben juist voor deze markt
gekozen omdat we het gevoel hebben dat daar veel duurzame initiatieven van de
grond komen en er iets gaande is op sectorniveau. Een interessante keten om te
onderzoeken dus. Denk aan Verkade die alle cacao Max Havelaar gecertificeerd heeft
en De Ruijter en Mars die hebben aangegeven over een aantal jaren al hun cacao
duurzaam gecertificeerd te willen hebben.
Wat heeft deze sector er nu toe aangezet om duurzame cacao in te willen
kopen?
Hein Kroft:”Er is een defensieve en een offensieve vraag op dit antwoord te geven.
Het offensieve antwoord is dat we als De Ruijter vinden dat we als A-merk een zekere
verantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit van ons product. Daarin moet een
garantie besloten liggen voor een eerlijke keten. We wilden daarom aan de slag om de
cacaoketen te verduurzamen. Een meer defensief antwoord is dat we vonden dat we
een goed antwoord moesten hebben op steeds prangender vragen over de
problematiek bij de cacaoboeren. De Groene Sint-actie van Oxfam Novib in 2007 was
een welkome actie om er echt mee aan de slag te gaan. De consument vraagt ook om
verantwoorde cacao. Als je hier niet op reageert, loopt je als bedrijf een groot risico.
Hoe ziet de praktijk van De Ruijter er nu uit?
De Ruijter koopt haar cacao bij Cargill, een handelaar in grondstoffen, waaronder
cacao. De Ruijter is een kleine speler op de wereldmarkt. Ze heeft 0,03%
marktaandeel omgerekend in bonen equivalenten. Cargill is degene die de cacao
inkoopt in landen als Ghana en Ivoorkust.
Hoe verduurzaamt De Ruijter haar keten?
De Ruijter heeft met haar leverancier Cargill gesproken over haar wens om
verantwoorde cacao in te kopen. Cargill op haar beurt gaf aan ook graag meer
verantwoordelijkheid te willen nemen in de cacaoketen. Hoewel Cargill graag

duurzame cacao in wil kopen, kan ze dat niet alleen
voor De Ruijter doen. Het is dus een probleem dat
je als sector op moet pakken. We hebben contact
gezocht hierover met andere partijen die met
hetzelfde probleem zaten, waaronder dus onze
concurrenten, maar ook met maatschappelijke
organisaties zoals Oxfam Novib en Solidaridad. Een
belangrijke les uit de samenwerking die tot stand is
gekomen, is dat als spelers elkaar opzoeken in wat
hen verbindt in plaats van wat hen scheidt, het daarbij goed lukt om gezamenlijke
doelen te stellen.
Solidaridad had al ervaring opgedaan met Utz in de koffiemarkt. Deze formule sluit
aan op bestaande bedrijfsvoering en was daardoor goed toepasbaar op de cacao.
Randvoorwaarden waren dat de verduurzaming niet tot excessieve kosten mocht
leiden – we zijn tenslotte een onderneming - en dat de logistiek van de keten niet
veranderd werd. Vrij snel sloten ook grote partijen zich aan zoals Mars en Nestlé,
waardoor het hele proces dynamiek kreeg. Dergelijke grote partijen heb je minimaal
nodig om de verandering mainstream te maken. Zo draait een fabriek van Cargill op
minimaal 30.000 ton cacaobonen. De Ruijter neemt slechts 4.000 ton af. Om te
slagen moet het dus mainstream worden en moeten er veel meer bedrijven meedoen.
Op welke manier profiteren de cacaoboeren van de Utz certificering?
De boeren in de herkomstlanden krijgen training
waardoor de kwaliteit van hun cacao gaat in alle
facetten omhoog gaat. Dus ook de opbrengst. De
training wordt verzorgd door locale organisaties en
vindt plaats op coöperatieniveau. Er worden minder
cacaobonen afgekeurd en de cacaoproductie gaat
omhoog. Hierdoor stijgt het inkomen van de boer. De
verwachting is dat dit inkomen sneller stijgt dan de
kosten die gemaakt worden. Naast het feit dat de
training gericht is op het verbeteren van de werkwijze, worden ook de sociale
omstandigheden meegenomen en in een code vastgelegd.
Is het haalbaar, alle cacao duurzaam in 2035?
Ja, dit is haalbaar, maar het is een proces dat tijd vergt. Er gaat veel tijd zitten in het
trainen van de vele miljoenen cacaoboeren. De Ruijter verwacht in 2015 volledig over
te kunnen, Mars in 2020. Nu is certificering door bijvoorbeeld Utz nog de uitzondering,
straks wordt het zo groot dat het standaard bedrijfsvoering wordt. Dan gaat de markt
volledig om. De acceleratie zit er nu al echt in.
Hoe wordt de verduurzaming bekostigd?
In 2008 is het certificeringproject van Utz gestart. De deelnemers aan het project,
waaronder De Ruyter, betalen tot 2012 een vast bedrag waarmee het project wordt
gefinancierd. Verder nemen Solidaridad en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) een
deel van de kosten voor hun rekening. Na 2012 betaalt de first user, in het geval van
De Ruijter Cargill, 10 USD per ton gecertificeerde cacao. Deze 10 USD, een taxatie
van de vergoeding voor de certificering, wordt doorgeschoven naar Utz ter vergoeding
van de certificering. De Ruijter zal op jaarbasis zo’n 40.000 USD kwijt zijn voor de

certificering. Dit bedrag is vergelijkbaar met
certificeringsystemen als Rainforset Alliance.
Concluderend
Een belangrijke conclusie is dat een
verantwoorde
cacaoketen in 2035 mogelijk is. Daarvoor is
commitment van
zowel bedrijven als maatschappelijke
organisaties
nodig. Zo zullen bedrijven elkaar moeten
vinden op
onderwerpen die ze verbindt en
samenwerkingsverbanden met
maatschappelijke
organisaties aan moeten gaan. Om
systeemveranderingen te realiseren heb je een paar leiders in een sector nodig. Het
aanhaken van een paar grote spelers is cruciaal om de veranderingen standaard
bedrijfsvoering te maken.

Interviewserie OCF 2.0 – visie op een duurzame economie
Interview met Vincent van Assem, mede-oprichter van FIER en werkzaam bij
ABN AMRO, op 21 oktober 2010 in Utrecht. Door Mariëtta Smid en Voline van
Teeseling.

In onze visie betekent een duurzame economie over 25 jaar in ieder geval dat
bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat we verantwoord omgaan
met de grondstoffen die de aarde produceert. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) is dan meer norm dan uitzondering. Wij vragen ons in een serie
interviews af wat er nu nodig is om dat te bereiken. Naast interviews met spelers in
de cacaosector spreken wij met een aantal mensen uit de financiële wereld.
Wat is FIER en waar staat het voor ?
FIER is een initiatief van jonge, betrokken bankiers en staat voor ‘Financial
Institutions Enhancing Responsibility’. FIER is een groep van jonge bankiers die de
dialoog over de toekomst van de banksector in Nederland aanjagen. Doel van FIER is
van het vak van bankier weer een vak te maken waar je
trots op kunt zijn. Wij willen dat banken gaan staan voor
de volgende vier d’s:
● dienend
● duidelijk
● divers
● duurzaam
Banken moeten weer diensten gaan verkopen waar de
klant, en indirect ook de maatschappij, om vraagt, moeten
transparant zijn over hun dienstverlening en de
kostenstructuur, moeten qua opbouw van personeel divers
zijn samengesteld en tenslotte een visie hebben op
duurzaamheid. Banken moeten veel meer kijken naar wat
er in de maatschappij gebeurt en daar oplossingen voor bedenken. Wat zijn
bijvoorbeeld de grote maatschappelijke thema’s. Denk aan energietransitie. Hoe
kunnen banken daar een rol in spelen om dit te financieren. Je kunt je voorstellen dat
banken een rol gaan spelen in de woningbouwcorporaties een lange termijn
financiering geven om huizen te isoleren.
FIER heeft steun van vele honderden bankiers die zich aangesproken voelen tot deze
ideeën. Momenteel bereiden ze zich voor op de volgende stap, namelijk het vertalen
van het momentum in een formele organisatie met een helder plan hoe de idealen
worden omgezet in daden.
Hoe zie je de rol van banken over 25 jaar ?
25 jaar is ons veel te ver weg. We richten ons op de komende vijf jaar, aangezien
verder vooruit kijken koffiedik kijken is. Wie kon vijf jaar geleden voorspellen wat er
met de banken zou gebeuren, dat we in een recessie terecht zouden komen en wie
had vijf jaar geleden nou bijvoorbeeld van Geert Wilders gehoord? Banken zouden
over vijf jaar zich meer verantwoordelijk moeten opstellen. We geloven minder in

regels en gedragscodes. Die kunnen mensen dan weer afvinken en zeggen ’we
voldoen aan de regels’. Het gaat ons meer om het nemen van verantwoordelijkheid als
bankier voor de bovengenoemde vier d’s. Dat is niet in regels te vatten, maar komt
van binnenuit. Het is een gedragsverandering.
Hoe denk je over de bonuscultuur ?
We hebben op zich niets tegen bonussen, al heel een relatief kleine groep de reputatie
van een hele beroepsgroep geschaad. Vergeet niet
dat de meeste bankiers gewone huisvaders zijn in
dienst van de bank met een gewoon salaris. Het
probleem zat er in dat bepaalde groepen bankiers
(o.a. de investment bankers) naast hun vaste
salaris een enorme, eenzijdige bonus hebben
kunnen verdienen. Voor hen was het bijna een spel
zonder nieten. Dan is het moeilijk ‘nee’ zeggen.
Deze bonussen gaven verkeerde prikkels, het werkt
maar één kant op en wekt daarom risicovol gedrag
uit. Gedragsverandering is nodig om fundamentele
verandering te realiseren.
Hoe denk je dat onze economie er over 25 jaar uit moet zien ?
Deze vraag kan ik niet namens FIER of ABN-AMRO beantwoorden, maar slechts als
privépersoon. Ik denk dat de manier waarop wij omgaan met onze grondstoffen het
allerbelangrijkste issue is in ons economisch systeem. Alle andere
duurzaamheidsvraagstukken zijn hier een afgeleide van. Een manier om te zorgen dat
we zorgvuldiger omgaan met onze grondstoffen is die grondstoffen en producten
reëler beprijzen. Prijzen zijn effectief om het gedrag van mensen te sturen. Arbeid kan
dan tegelijk goedkoper worden. Arbeid is met onze straks 9 miljard bewoners een stuk
minder schaars dan grondstoffen. Jeffrey Sachs schreef al in ‘Het einde van de
armoede’ dat er een verband is tussen de educatie van meisjes en het aantal kinderen
per gezin zo’n vijftien jaar later. Dat is cruciaal. Het sociale-, beprijzings- en
milieuverhaal zijn niet los van elkaar te zien.
Hoe kunnen we dit bereiken ? Wat moet er gebeuren ?
Het is van groot belang dat ondernemingen
het voortouw nemen in verantwoorde
productieprocessen. Banken kunnen dit mede
mogelijk maken. Het thema is zo belangrijk
dat we als FIER vinden dat iedereen daar iets
mee moet doen en door te zeggen dat we
allemaal helder maken waar we staan in de
discussie. Overigens zonder dat we allemaal
een soort Triodosbank worden. Mijn hoop is
gevestigd op een doorbraak in het denken en
doen van de middelgrote ondernemingen. De
beursgenoteerde multinationals hebben de eerste stappen al stappen, maar de laag
ondernemingen daaronder kan het verschil maken door de enorme invloed die deze
groep bedrijven gemeenschappelijk heeft op de gang van zaken in de
(wereld-)economie. Het komt aan op leiderschap, verantwoordelijkheid en durf. Ook
samenwerking is van groot belang. Het bedrijfsleven is de driver for change. Zij
hebben lange termijn belangen die ze veilig moeten stellen.

Deel je onze analyse dat het streven naar winstmaximalisatie de boosdoener
is in ons economische systeem ?
Winst maken is op zich niet fout. We kunnen niet zonder; verlieslatende
ondernemingen gaan op termijn failliet. De houding winst maken om het winst maken
is op termijn niet houdbaar. Er kan anders gekeken worden naar winst, door meer
lange termijn onderwerpen als klanttevredenheid en veiligheid mee te nemen. Winst
als een beloning voor de toegevoegde waarde, die een onderneming levert. FIER heeft
over dit soort fundamentele vraagstukken wel gedachten maar nog geen
uitgekristalliseerde visie ontwikkeld.
Wat gaat FIER nu doen ? Loop je niet vanzelf tegen het probleem aan dat je
groei met deze manier van werken niet tot in de hemel rijkt ?
We werken momenteel aan een plan waarin dit wordt uitgewerkt. Ja, enerzijds kun je
je voorstellen dat als je naar de klant gaat luisteren je in eerste instantie een aantal
producten minder of niet meer gaat verkopen. Misschien moet je wel flink
reorganiseren en mensen ontslaan, als je naar een nieuw bedienings- en
verdienmodel toe gaat. Op de lange termijn ben je echter beter ingericht voor de
werkelijke wensen van je klant en ben je weer een logisch en betrouwbaar
aanspreekpunten voor bedrijven en particulieren.
Waar je aan kunt denken is niet alleen aan aanpassing van diensten en producten,
maar ook aan transparantie in wat dingen werkelijk kosten. Banken hebben
wereldwijd een enorme infrastructuur opgezet die er voor zorgt dat we voor enkele
euro’s per kwartaal aan paskosten overal ter wereld geld kunnen pinnen. Banken
registreren die transacties en zorgen dat alles netjes verrekend wordt. De kosten
daarvan zijn veel hoger dan de kosten die worden doorberekend per gebruiker van
een bankpas. Als banken de reële kosten doorberekenen aan klanten, hoeven ze de
gaten niet te dichten vanuit de verkoop van andere producten. Die andere producten
kunnen dan ook weer een meer reële prijs krijgen.

Interviewserie OCF 2.0 - maatschappelijk verantwoord ondernemen

Interview met Arjen Boekhold , cacao programma manager bij Solidaridad op
20 oktober 2010 in Utrecht. Door Voline van Teeseling en Mariëtta Smid.
Dit is het tweede interview in de serie maatschappelijk verantwoord ondernemen in de
cacaosector.
De NGO Solidaridad zet zich in voor armoedebestrijding middels eerlijke en duurzame
handel. Zij zien dit als de beste manier om de levensstandaard van mensen in
ontwikkelingslanden structureel te verbeteren. Mexicaanse koffieboeren zeiden het in
1986 duidelijk: 'Bedankt voor jullie hulp, maar liever hebben we een eerlijke prijs voor
onze koffie.' Daarop richtte Solidaridad Max Havelaar op. En introduceerde een paar
jaar later Oké-fruit en het jeanslabel Kuyichi. Om grote bedrijven in staat te stellen
maatschappelijk verantwoord te ondernemen ondersteunde Solidaridad het 'Good
Inside' label van UTZ CERTIFIED.
Hoe definieert Solidaridad duurzaamheid?
Arjen Boekhold: “Solidaridad verstaat onder
duurzaamheid dat er een balans wordt gevonden
tussen de verschillende bronnen waar we van
afhankelijk zijn. Dit zijn de vijf F-en; food, feed
(diervoeding, dit neemt een vergelijkbaar areaal
in beslag als voor ons voedsel), fiber (grondstof
voor kleding), forest (synoniem voor natuur) en
fuel (alle soorten brandstof). Landbouw moet op
een duurzame manier ingericht zodat de naar
schatting 9 miljard mensen die in 2050 op aarde
leven genoeg te eten hebben en kunnen voorzien in hun eigen inkomen.”
Wat heeft de cacaosector er toe aangezet om te verduurzamen?
Arjen Boekhold: “De handelaren in de cacaosector zien hun business bedreigd, dat
heeft in 2007 het momentum gecreëerd. De balans tussen de F-en is namelijk totaal
afwezig in de cacaosector. Ook stijgt de vraag terwijl het aanbod afneemt. In de
afgelopen vijf jaar is de productie in de twee grootste productielanden[1] meer dan
10% gedaald. Daar staat een toenemende vraag tegenover, vooral door de vraag
vanuit opkomende markten als China en Rusland. In de cacaoproducerende landen
ontbreken de randvoorwaarden om van de producenten een professionele boer te
maken door een gebrek aan voorlichting en (landbouw)educatie. Als gevolg daarvan
vindt er uitputting van de grond plaats, en wordt niet adequaat gereageerd op lokale
klimaatverandering, ontbossing, erosie en de competitie voor land als gevolg van
verstedelijking en uitbreiding van andere producten.
Welke rol spelen consumenten en acties als de Groene Sint?
Arjen Boekhold: “Slechts een kleine groep consumenten, rond de 5%, laat zich in zijn
koopgedrag leiden door duurzaamheid. De meerderheid kiest voor kwaliteit. Deze
kwaliteit moet in een goede relatie staan met de prijs, het is mooi meegenomen als er
dan een goed verhaal achter zit. Dat is wat anders dan kiezen voor een goed verhaal
en hopelijk een goede kwaliteit. Wil je dus een keten verduurzamen, dan zul je

volumes moeten creëren en duurzaamheid de
norm moeten maken in de bedrijfssector.
Zonder de handelaren was er niets veranderd.
De handelaren worden niet getriggerd door
consumentenacties als de Groene Sint, want
zijn niet zichtbaar voor de consument.

zij

Je hebt verschillende
certificeringssystemen. Jullie werken met
Utz. Hoe zit dat in elkaar en wat zijn de grootste verschillen met bijvoorbeeld
Max Havelaar?
Utz is een business2business certificeringssysteem. Met de bedrijven in de sector is
gewerkt aan een gedragscode. Boeren worden getraind zodat hun kwaliteit en
productie omhoog gaat. Utz is een multistakeholderssysteem waarin partijen serieus
genomen worden. Utz betaalt de boer uiteindelijk voor de kwaliteit en kwantiteit. Max
Havelaar daarentegen, hanteert een minimumprijs en legt haar regels op.
Waarom lukt het in de cacaosectorom te verduurzamen en andere sectoren
niet?
De belangrijkste driver is het schaarste probleem van de grondstof. Hiermee driegt de
handel op de drogen waardoor voor alle partijen de businesscase zichtbaar is. Deze
moet zowel voor de producent, handelaar als de boer duidelijk zijn. De handelaar is
zeker van een trouwere levering en betere kwaliteit. De boer gaat administreren wat
hij produceert en ziet dat zijn productie en daarmee inkomen omhoog gaat.
Solidaridad legt met Utz de link tussen de markt en de producent. Een andere
belangrijke succesfactor is dat belangrijke spelers zijn samengebracht, zoals Mars en
Cargill. Je hebt een paar leiders nodig en een duidelijke agenda die door deze leiders
gedragen wordt. Als een paar grote spelers aan boord zijn, kunnen anderen niet
achter blijven. Ook zijn publiek commitment van deze bedrijven belangrijk. Door de
certificering is precies te volgen hoeveel duurzame cacao een bedrijf inkoopt.
Hoe ziet de cacaomarkt eruit?
Zoals in vrijwel alle grondstofmarkten heb je te maken met
4a
5 handelaren die de markt beheersen. Zij sluiten contracten
per
seizoen af met de corporaties. En lopen een paar initiatieven
om
te kijken of contracten per drie seizoenen werken. Dit is nog
geen praktijk. De prijs komt tot stand op de beurs waar
vraag en aanbod samenkomen. De beurs is bedacht om
risico’s op te vangen, maar wordt ook gebruikt door
speculanten. In de zomer van 2010 werd bekend dat een
Britse handelaar de volledige Europese cacao productie heeft opgekocht. Of dit goed
of slecht uitpakt voor de boer is lastig te zeggen. De prijs is opgelopen maar de cacao
wordt ook weer verkocht wat een prijsdalend effect kan hebben. Op corporatieniveau
hebben boeren toegang om zich in te dekken. Corporaties hebben in de regel niet veel
verstand van de handel of voldoende cash. Ook is de cooperatie als vorm voor
samenwerking in niet alle landen even populair, afhankelijk van de lokale politieke
situatie.

Hoe kan een boer zich indekken tegen prijsdalingen?
Nu kan de boer dat in theorie via de beurs doen, de boeren handelen echter niet zelf
via de beurs. Er kleven ook grote risico’s aan. Prijsdalingen kunnen ook worden
opgevangen door bijvoorbeeld multi te certificeren zodat de boeren de beste markt
voor hun product kunnen kiezen. In Kenia wordt gekeken of een gecertificeerde boer
ook een betere boer is waardoor hij gemakkelijker te verzekeren is. En zijn een paar
verzekeraars die boeren de mogelijkheid bieden zich te verzekeren tegen misoogsten.
Hoe is de link tussen de markt en de producent georganiseerd binnen Utz?
Door het werken met een certificeringsprogramma commiteren
cacaoproducenten zich te investeren in projecten en
gecertificeerde cacao af te nemen. De certificering vindt plaats
in samenwerkinsverband of op corporatieniveau, de training op
het niveau van de boer. Een certificaat kun je zien als een
diploma. Je voldoet als producerende organisatie aan een
minimum set van standaarden die bijdraagt aan een duurzame
productie. Je gaat goed om met de grond, met
arbeidsomstandigheden en produceert een goede kwaliteit. Ook
bereik je als gecertificeerde corporatie een grotere markt omdat je ook voldoet aan
strengere voedsel- en veiligheidsvoorschriften die gelden in Westerse en Japanse
markten. De verschillende certificeerders werken allen anders. Zo heeft Max Havelaar
haar eigen certificeerders, Utz laat het derden doen en Rainforest Alliance wijst zelf
externe certificeerders aan. We werken eraan om de certificering betaalbaarder te
maken voor de boeren door bijvoorbeeld certificeringsprocessen te combineren.
Wat zijn de grootste uitdagingen?
Er is veel vraag naar duurzame cacao maar deze wordt nog niet in voldoende
hoeveelheden geprocedeerd. Om de doelstelling, 500.000 boeren produceren in 2015
duurzaam, te halen moet er nu veel geïnvesteerd worden zodat de productie omhoog
kan. De bedrijven, Solidaridad en het Initiatief Duurzame Handel zijn allen partner en
investeren gezamenlijk in de kosten van trainingen. Je moet dit gezamenlijk
oppakken. Mars of Cargill zal nooit alleen deze kosten kunnen en willen dragen. De
kans is aanwezig dat de boer volgend jaar niet aan jou levert en je helpt mogelijk je
concurrent. Verder is er een tekort aan certificeerders en zijn er veel
systeemverschillen tussen de certificeringssystemen. De boer betaalt voor de
certificering. De verschillen zijn niet effectief. Van een ander niveau, maar niet
onbelangrijk, is de bewustwording van consumenten in nieuwe markten (China,
Brazilie) voor de gevolgen van hun consumptiegedrag. Een campagne voor een
duurzame keten kan alleen als je vanuit Nederland invloed hebt op een significant deel
van de keten. Voor cacao geldt dat want wij hebben de grootste cacao haven.
Tenslotte zien we dat consumenten vooral gevoelig zijn voor merknamen en minder
voor de boodschap van verantwoorde productie. Er ligt voor ons een uitdaging om de
consument over te halen meer duurzaam geproduceerde goederen te kopen.
Concluderend
De belangrijkste reden waarom de verduurzaming in de cacaomarkt lukt, is dat er een
duidelijke business case is. De grondstof wordt schaars door genoemde redenen. Het
inkomen van de boer stijgt doordat zijn productie en kwaliteit verbeteren. De
handelaar is gegarandeerd van levering van kwalitatief goede cacao. Dit en de
dreigende schaarste is de reden waarom handelaren zijn aangesloten, key players om
verandering te realiseren. Toevallig heeft deze bewustwording bij handelaren ongeveer

gelijk plaatsgevonden met acties als De Groene Sint en Tony Chocolony. Een
verantwoorde cacaoketen in 2035 is mogelijk, maar volledige inzet van alle partijen is
noodzakelijk. Hiervoor zijn in ieder geval voldoende trainingen en een optimale en
volwassen certificering nodig.
Andere succesfactor is het feit dat de
samenwerkende partijen een significant deel van
cacao in de wereld afnemen. Alleen dan kun je
voor elkaar krijgen. In de palmoliesector zie je dat
plantages waarvan we de palmolie Nederland niet
meer willen, gewoon hun olie elders verkopen.
Daar wordt geen druppel duurzame palmolie meer
door geproduceerd. In zo’n geval is het probleem
zicht, maar niet opgelost.
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[1] De twee grootste productielanden zijn Ivoorkust en Ghana. Andere cacaoproducerende landen zijn
bijvoorbeeld Indonesië, Nigeria, Kameroen, Brazilië en Equador.

Interviewserie OCF 2.0 – visie op een duurzame economie

Interview met Willem Lageweg, directeur MVO Nederland op 29 oktober
2010 in Utrecht. Door Mariëtta Smid en Voline van Teeseling.
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO); hét startpunt voor alle ondernemers die hun
bedrijfsvoering willen verduurzamen. MVO Nederland zet zich in om duurzame
koplopers te verbinden met ‘mainstream’ bedrijven. Voor ons dus interessant de visie
van deze organisatie op een duurzame samenleving 2035 te horen.
Willem Lageweg tekent de ontwikkeling van de duurzame samenleving voor ons uit in
een curve. Willem Lageweg: “We zitten aan het begin van de curve. Het begin is de
Club van Rome. Daarna is het een beetje weggezakt; we zijn sinds de Club van Rome
en het rapport Brundtland nog niet veel opgeschoten, wel qua bewustwording maar
nog veel te weinig qua implementatie. De ontwikkeling op de curve wordt onder
andere bepaald door oplopende schaarstes m.b.t. grondstoffen, energie, water en
voedsel, uitstoot van CO2 en fijnstof en het klimaat. Om bovenaan uit te komen
moeten we onze CO2-uitstoot terugbrengen met 80 tot 100% en onze ecologische
footprint vergaand terugdringen.’
Hoe komen we bovenaan in de curve te komen?
Er zijn drie sporen die erg belangrijk zijn: technologische innovatie, sociale innovatie
en systeeminnovatie. Dit is echter geen Nederlands maar een internationaal
vraagstuk. We zullen een systeemverandering moeten realiseren. We moeten
manieren vinden om maatschappelijke kosten en milieukosten in de prijzen van
producten te verwerken.
Wat verstaat u onder sociale innovatie?
Sociale innovatie gaat over gedrag en ethiek. Hoe ga je om met schaarse middelen?
Dit is een verdelingsvraagstuk. Het Cradle 2 Cradle principe gaat uit van
ongebreidelde behoeftes vervullen van mensen, daarbij hoef je niet op gedrag te
sturen. Hiermee zet je volledig in op technologische innovatie. Als je het hiermee niet
redt hebben we een groot probleem. Daarom moet er ook worden nagedacht over het
sturen van gedrag. Wat zijn de gevolgen van je handelen voor mensen in andere
delen van de wereld en toekomstige generaties? Sociale innovatie betekent vooral
participatie, diversiteit, leiderschap, nieuwe manieren van werken en samenwerken.
Dat zijn taaie onderwerpen, maar praktijkvoorbeelden leren dat hiermee veel winst te
behalen is.
In het onderwijs moet hier meer aandacht voor komen en de media hebben ook een
belangrijke rol. Duurzaamheid moet vast onderdeel worden van het curriculum van
alle onderwijsinstellingen. Mensen moeten leren dit onderwerp integraal mee te
nemen in wat voor beslissingen dan ook in het dagelijks leven.
Hoe worden bedrijven aangespoord te innoveren?
De belangrijkste driver voor duurzame economische ontwikkeling is schaarste. Een
dreigend tekort aan grondstoffen dwingt bedrijven te investeren in technologische

oplossingen. Duurzame koplopers werken met een strategische agenda voor de lange
termijn. Zij zijn zich ervan bewust dat schaarste van grondstoffen, energie, water, etc.
een economische factor van belang is en in de toekomst nog groter wordt. Dit is een
enorme impuls voor innovatie. Je ziet dat dit in de cacaosector tot aanpassing van de
productie heeft geleid. In de energiesector gaat dit onherroepelijk ook gebeuren. We
weten dat er nog een aantal oliecrises komen (iemand voorspelde 2015) voordat het
zover is, maar de olie raakt op een dag op en dit zal dus moeten leiden tot verdere
innovatie in de energievoorziening.
Hoe kom je nu tot een systeemverandering?
In ons huidige systeem hebben maatschappelijke kosten vaak geen prijs. In een
ideaal systeem is dit wel het geval. Er zijn verschillende factoren die hier een rol in
kunnen spelen. Denk aan verzekeraars die risico’s voor de toekomst nemen. In deze
risico’s zitten ook risico’s voor klimaatverandering. Verzekeraars moeten inzetten deze
risico’s mee te nemen in hun modellen. Ook zouden banken het risico van
klimaatverandering en dreigende schaarstes in hun financiering mee moeten laten
wegen. Roland Menke van MVC Investeringsmaatschappij, werkt aan een model
waarmee je maatschappelijke kosten koppelt aan een de waardebepaling
(aandeelhouderswaarde) van een bedrijf. De kosten die integraal aan de productie
verbonden zitten worden tot uitdrukking gebracht door een financiële waarde aan de
footprint toe te rekenen.
ING Groep neemt bijvoorbeeld al de energie- en de waterfootprint voor
drankproducenten mee in de waardering van een bedrijf. Water wordt naar
verwachting schaarser en dus duurder; via de waterfootprint waardeer je bedrijven
binnen een sector die nu al efficiënter met water omgaan hoger. ASN Bank heeft
binnen haar ASN Aandelenfonds haar beleggingsbeleid aangepast door meer te
beleggen in bedrijven die een lagere carbon footprint hebben ten koste van bedrijven
die een hoge hebben. Ik ben er van overtuigd dat het instellen van een systeem
waarin deze kosten worden meegenomen in de waardebepaling van bedrijven ertoe
zal leiden dat bedrijven maatregelen zullen nemen om hun productieprocessen te
verduurzamen. Je zult dan in eerste instantie zien dat de waarde van diverse
bedrijven negatief is. Zo’n systeem moet overigens internationaal worden opgezet en
ingevoerd. Ik zie een rol voor institutionele beleggers om hier het voortouw te nemen.
Wie hebben een belangrijke rol in het duurzaamheidsverhaal?
Slechts een beperkt deel van de consumenten houdt in zijn handelen rekening met
duurzaamheid. De consument heeft een dubbele moraal; daarom komt de verandering
niet bij deze groep vandaan. Bedrijven hebben een economische moraal. Ze worden
geconfronteerd met schaarste, concurrentie en marktkansen. Zij moeten dus bewegen
en inzetten op technologische innovatie. De overheid speelt ook een belangrijke, zij
het een faciliterende, rol. Zij is nodig om het proces richting een duurzame
ontwikkeling te versnellen. Denk aan de auto-industrie waar duidelijke normen zijn
gesteld m.b.t. uitstoot. Overheden zijn verantwoordelijk voor het bepalen van normen
op macro systeemniveau en deze op te schroeven en te handhaven. Bedrijven moeten
daardoor aan de slag. Op wereldniveau is hier helaas nog een groot onvermogen.
Leiderschap
De duurzame koplopers worden steeds talrijker, maar zijn nog te weinig zichtbaar. Het
zijn veelal nog uitzonderingen die vooralsnog een geringe invloed hebben op het
systeem. Deze koplopers verbinden people, planet en profit en weten er een

businesscase van te maken. Hier is spake van een echte balans. Een voorbeeld is
DSM. Dit bedrijf heeft een lange termijn strategische agenda die is gekoppeld aan de
grote wereldvraagstukken. Deze vraagstukken zijn voor een ondernemer te vertalen
in behoeftes waar de ondernemer met oplossingen als producten en diensten op in
kan spelen waar geld mee te verdienen is. Veel meer bedrijven zouden zich zo moeten
opstellen.
Lange termijn besturen nodig
Om maatschappelijk verantwoord ondernemen structureel op de agenda te krijgen
hebben we een maatschappelijke coalitie nodig die de beperkingen van ons
democratische systeem ondervangt. De duurzaamheidsagenda vraagt om een vorm
van besturen die een stevig maatschappelijk draagvlak heeft, maar die ook niet meer
volledig afhankelijk is van de spelers in onze huidige parlementaire democratie. Dit is
een beetje gevaarlijk om te zeggen, want onze democratie is een groot goed. Het
huidige politieke bestel, waarin lange termijn onderwerpen het afleggen tegen korte
termijn politiek succes, schiet echter tekort om de duurzaamheidsagenda op te
pakken. Je kunt je een bestuurscoalitie voorstellen waaraan het huidige bestuur een
deel van haar mandaat afstaat, zodat die de lange termijn agenda beheert. De coalitie
kan bestaan uit bedrijven, toezichthouders, maatschappelijke organisaties als
vakbonden maar ook de overheid. Het mandaat gaat dus over de verkiezingscyclus
heen. Een soortgelijke ontwikkeling heeft zich voorgedaan in Almere waar een club
van ‘nieuwe notabelen’ in de stad de ‘Almere principes’ heeft opgesteld die dienst doet
als referentiekader voor alle relevante beslissingen in de stad.
Samenvattend
Echt duurzaam ondernemen is samenwerken op alle niveaus en
multistakeholderpartnerschappen aangaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
is aan een vernieuwingsslag toe. MVO 2.0 betekent naar de keten kijken bij
productieprocessen, kringloop-denken, sociale innovatie, transparantie en leiderschap.
Om duurzame ontwikkeling een boost te geven is het nodig dat het onderwijs hier
meer op gericht is, dat we rolmodellen op een voetstuk krijgen die de nodige sociale
innovatie kunnen trekken en zal de footprint van producten in de prijs moeten worden
verdisconteerd. Het lijkt erop dat we een nieuwe maatschappelijke coalitie nodig
hebben, die het mandaat krijgt van de huidige besturen om de lange termijn
duurzaamheidsagenda te beheren.

Interviewserie OCF 2.0 – visie op een duurzame economie

Interview met Kris Douma, Head Responsible Investment & Active
Ownership bij Mn-Services, op 4 november 2010 in Utrecht. Door Gaby
Nijendorff en Marietta Smid.
Mn-Services heeft als kernactiviteit pensioenuitvoering, inclusief vermogensbeheer.
Haar klanten zijn met name pensioenfondsen en enkele verzekeraars in Nederland en
sinds kort UK. Mn Services werkt voor ca. 20 pensioenfondsen, en beheert een
vermogen van zo’n 70 miljard euro. Kris Douma is bij Mn Services hoofd verantwoord
beleggen en tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van alle
aandeelhoudersrechten op een portefeuille van circa 2000 ondernemingen wereldwijd.
In hoeverre wordt deze 70 mld duurzaam belegd?
In strikte zin wordt van de EUR 70 mld eigenlijk EUR 0 miljard volledig duurzaam
belegd. Als grote mainstream investeerder in kapitaal markten, internationaal en
Nederlands onroerend goed, en alternatieve investeringen praten wij liever over
verantwoord beleggen. We hebben er voor gekozen niet een deel van het vermogen
duurzaam te beleggen en de rest niet, maar juist voor verantwoord beleggen van het
volledige vermogen. Dit wordt stap voor stap uitgerold door de hele portefeuille van
EUR 70 mld. Voor EUR 200 mln zitten we daarnaast in enkele duurzame investeringen
(cleantech, renewable energy).
We zijn vooral gericht op verbetering van het risico-rendement profiel: we kijken wat
de majeure risico’s liggen en proberen die te managen. Dat doen we door of
ondernemingen uit te sluiten, of door middel van engagement (gebruik maken van
stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen, of in dialoog gaan om verbeteringen te
bewerkstelligen). Met BP bijvoorbeeld zijn we al jaren in gesprek over veiligheid. Nu
zijn we bezig met een marktverkenning naar investeringen met een positieve impact.
Hierover zijn we in gesprek met pensioenfondsen (onze opdrachtgevers).
Hoe zou de rol van pensioenfondsen idealiter moeten zijn?
Onze opdrachtgevers willen een verantwoord rendement, willen voorkomen dat ze
negatieve maatschappelijke gevolgen veroorzaken en daar waar dat binnen hun
fiduciaire plicht kan, willen ze een bijdrage leveren aan de oplossing van
maatschappelijke problemen. We zullen echter altijd een strategie voeren van
diversificatie. Dat is inherent aan mainstream investeerders met een grote
portefeuille. Er moet een balans zijn tussen risico en rendement. Het is balanceren
rondom een mix van kortetermijn producten en langetermijn investeringen. Mijn
persoonlijke ambitie is wel om een verschuiving te bewerkstelligen naar meer reële
investeringen en daarmee duurzame economische waarde te creëren.
Is er internationale samenwerking tussen investeerders?
De PRI (Principles for responsible investments) van de Verenigde Naties, die
onderschreven worden door circa 800 global mainstream investeerders, heeft een
clearing house, waar investeerders gezamenlijk iets kunnen doen op het gebied van
engagement van ondernemingen, onroerend goed, infrastructuur of commodities.

Onder die vlag lopen initiatieven over climate change, verantwoord ondernemen in
conflictlanden en betere ondernemingsbestuur.
Verder gaat er onder de vlag van PRI een policy network van publieke autoriteiten en
investeerders van start, die gezamenlijk kijken op welke gebieden overheden en
repsonsible investors de handen ineen kunnen slaan. Bijvoorbeeld hoe je financieel
(nog) niet-materiële issues materieel kunt maken, zodat ze beter in het
beleggingsbeleid verwerkt kunnen worden. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: of je
verbiedt het door het in de wet vast te leggen, of je beprijst het door het financieel te
belasten. Dan zijn er de nationale contactpunten van de OECD-guidelines, die alle niet
effectief afgehandelde klachten in hun engagement programma’s zouden kunnen
opnemen.
Ook is er een richtlijn voor verantwoorde business in hoog risico en conflict gebieden,
opgesteld door 25 multinationals en 10 grote investeerders. Deze richtlijnen zijn
medio 2010 gepubliceerd in het bijzijn van Ban Ki Moon. De komende tijd willen de
initiatiefnemers deze richtinggevende principes uitrollen via de door Kofi Annan
geïnitieerde UN Global Compact en UN PRI. Al met al is er nog heel veel te winnen uit
samenwerking en coalitievorming tussen overheden, bedrijven en investeerders.
Hoe zie je de verhouding tussen vrijwillige initiatieven en regelgeving?
Gelukkig zien steeds meer ondernemingen en investeerders dat het voorkomen van
milieuvervuiling en het hanteren van een goed sociaal beleid (geen schending van
arbeidsrechten) gewoon goed is voor de onderneming. Duurzaam ondernemen is in
veel gevallen een business case. Grondstofschaarste bijv. zet bedrijven aan tot
alternatieve investeringen. Zo investeert Shell in tweede generatie biobrandstoffen. En
Unilever neemt zelf initiatief voor duurzame palmolie. AkzoNobel verdient goed aan
scheepscoatings die het brandstofgebruik van schepen beperken.
Kansen genoeg, maar soms ook risico’s. In de Nederlandse Corporate Governance
code (opvolger van Code Tabaksblatt) is op voorstel van de Commissie Burgmans
(waarvan ik deel uitmaakte)opgenomen dat het management van ESG-risico’s
(Economical, Social, Governance) een kerntaak is voor bestuur en commissarissen. In
de code staat dat ondernemingen aan risicomanagement moeten doen incl. materiële
ESG-risico’s. De RvB en RvC zijn verantwoordelijk voor het toezicht hierop.
Als de duurzame oplossing van een maatschappelijk probleem voor ondernemingen en
investeerders geen business case is voor een onderneming, is er toch wet- en
regelgeving nodig. Daar ligt zeker een uitdaging voor de komende jaren.
Hoe zie je de rol van toezichthouders?
Dat ze binnen het geldende wettelijke kader en onder de huidige bevoegdheden de
adequate uitvoering van het risicomanagement op materiële ESG-issues meenemen.
Kan er nog iets worden bereikt op het gebied van beloningen?
Het allerbelangrijkste is dat de beloningsregeling niet oproepen tot onverantwoord
gedrag. Bij ondernemingen pleiten we voor een variabel deel dat in verhouding is met
de vaste beloning, plus het meenemen van ESG-criteria, plus een bepaalde vesting
periode (wanneer je aandelen mag verzilveren). Ook pleiten we voor een ‘claw back’ –
het terughalen van een bonus in geval van wanbeleid/-gedrag. Tegelijk blijft

maatschappelijke druk nodig om meer bescheidenheid in beloningsregelingen te
krijgen.
Hoe ziet de rol van pensioenfondsen er over 25 jaar uit?
Momenteel zegt driekwart van de investeerders wereldwijd nog dat het meenemen
van ESG-criteria in strijd is met de fiduciaire verantwoordelijkheid. Dat verandert nu
langzaam omdat men begint in te zien dat veel ESG-risico’s materiële gevolgen
kunnen hebben, zoals natuurlijk overduidelijk is geworden bij de ramp met BP. Maar
nu zitten we nog wel gevangen in een paradigma van materiële ESG-risico’s
(Economical, Social, Governance). We willen ernaartoe dat we ook niet-materiële ESGissues gaan meenemen, maar hebben daar wel de steun van politiek en publieke
opinie voor nodig. Daarnaast spelen er een paar moeilijke discussies. Er moet een slag
worden gemaakt van gerichtheid op risico’s naar gerichtheid op duurzame
investeringen, er moet een verschuiving komen naar echte duurzame investeringen.
Ook dat komt op gang, maar zou wel in een wat hogere versnelling mogen. Of er op
dat gebied een aanjagerfunctie is te verwachten van pensioenfondsen? Zelf zijn we
momenteel bezig met een marktverkenning, of we de een deel van de EUR 70 mld die
we beheren in kunnen omzetten in ‘part of the solution’ investeringen. Ik hoop dat we
ook onze opdrachtgevers hierin kunnen meekrijgen. Dan kan er hopelijk een volgende
stap worden gezet, van beheersing van ESG-risico’s naar duurzame investeringen.
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Interview met Willem Scherpenhuijsen Rom, oud voorzitter Raad van
Bestuur van ING en oud-commissaris van Triodos Bank. Gehouden op 12
november 2010 in Leusden door Jos Reinhoudt en Voline van Teeseling.

De heer Scherpenhuijsen Rom heette ons
hartelijk welkom in zijn privédomein in Leusden
voor een interview over maatschappelijk
verantwoord ondernemen en de rol van banken
en
beleggers. De heer Scherpenhuijsen leidde de
fusie van NMB en Postbank en later de fusie
van deze combinatie met Nationale
Nederlanden tot ING Groep. Hij was lange tijd
voorzitter van de Raad van Bestuur van de
NMB Bank, de NMB Postbank Groep en korte
tijd voorzitter van de ING Groep. Ook was hij
betrokken bij de oprichting en in de beginjaren lid van de raad van commissarissen
van Triodos Bank . De heer Scherpenhuijsen verliet in 1992 de bankwereld nadat er
werd gepubliceerd over vermeende belangenverstrengeling. Al was het destijds niet
verboden, zijn investeringen in vastgoed samen met een klant, werden hem
aangerekend. Aangezien de heer Scherpenhuijsen vond dat een bankier smetvrij moet
zijn en hij tevens wilde voorkomen dat zijn laatste jaren voor pensionering over deze
investering zouden gaan, is hij enkele jaren voor zijn pensioenleeftijd teruggetreden.
Hij heeft de jaren daarna nog diverse commissariaten gehad.
Deelt u onze (voorlopige) analyse dat het streven naar (korte termijn) winst
een grote belemmering is voor duurzaam ondernemen ?
Bedrijven zijn opgericht om winst te maken. Althans, ons systeem is zodanig dat het
fiscaal voor een bedrijf onaantrekkelijk is om voort te bestaan zonder winst te maken.
Ook zit het in het wezen van de mens verankerd dat die resultaat wil zien op
spaargeld en beleggingen. Je zet spaargeld op de bank omdat je er meer aan
overhoudt dan wanneer je het in huis houdt en van beleggen verwachten mensen nog
hogere resultaten dan spaargeld. Ook is het zo dat als ondernemingen grote
hoeveelheden kapitaal nodig hebben zij eigenlijk geen andere keus hebben dan de
beurs op gaan. Dit levert hen inderdaad uit aan vaak anonieme aandeelhouders die
resultaat willen zien. Hogere winsten kun je alleen krijgen door meer risico te nemen,
en dat is strijdig met het streven naar duurzaamheid.
Hoe kunnen we komen tot meer duurzaam produceren ?
Iedereen die een beetje redelijk kan denken ziet in dat we aandacht moeten geven
aan duurzaamheid om het leven op aarde te redden. De verantwoordelijkheid voor
duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt in de eerste plaats bij
ondernemingen zelf. Zij zullen moeten dealen met hun aandeelhouders. De enige
oplossing is dat ondernemingen duurzaamheid heel duidelijk in hun doelstellingen
verankeren en over de voortgang verantwoording afleggen in een jaarverslag.
Bedrijven zullen hun aandeelhouders actief moeten uitleggen waar zij voor staan en

waar zij in gaan investeren, zodat duurzaamheid er niet bij hangt en investeringen die
daar uit voortvloeien voor aandeelhouders niet als een verrassing komen.
Wie zouden nog meer een rol kunnen spelen in maatschappelijk verantwoord
ondernemen ? Pensioenfondsen ? Banken ? Overheden ?
Pensioenfondsen zouden als institutionele beleggers hun verantwoordelijkheid moeten
nemen. Eerlijk gezegd heb ik er een hard hoofd in dat de veranderingen daarvandaan
komen. Beheerders van pensioenfondsen zijn echte financieel beheerders die gericht
zijn op rendement en risico’s.
Wat maakt nou dat de ene ondernemer zijn verantwoordelijkheid neemt en
de ander niet ? De ene bestuursvoorzitter kan overtuigend uitleggen waarom
MVO zijn verantwoordelijkheid is terwijl de ander net zo overtuigend uit kan
leggen dat de klant hier niet voor wil betalen.
Het nemen van verantwoordelijk voor het voorbestaan van de aarde en het zorgen
voor volgende generaties is zowel een morele plicht als een harde business case. Al in
de bestuurskamer van NMB voerde ik discussie over het investeren in de
wapenindustrie. Ik vond het moreel niet kunnen dat we dat als NMB deden en heb
daar echt discussie over gevoerd. Je ziet dan tegelijkertijd dat mensen zoeken naar de
‘gaten’ in dergelijke afspraken door bijvoorbeeld wel te investeren in bedrijven die
nachtkijkers e.d. maken. Dan laait de discussie weer los over wat verantwoord is.
Naast deze morele plicht, die bij mijzelf waarschijnlijk voortkomt uit mijn religieuze
achtergrond en antroposofische levenshouding, is het ook onvermijdelijk dat we
zuiniger omgaan met grondstoffen. Als bedrijven niet efficiënter met grondstoffen
omgaan en de toenemende schaarste van grondstoffen en brandstoffen niet erkennen,
ondergraven ze hun eigen toekomst. Dan zijn we weer terug bij het begin: bedrijven
zijn er om winst te maken en zullen dus op de wereldwijde ontwikkelingen moeten
anticiperen. Alleen de koplopers gaan overleven.
Wij zien dat in bijvoorbeeld de cacaosector een echte omslag naar
verantwoorde cacao plaatsvindt, omdat daar de schaarste en het gebrek aan
kwaliteitscacao, zichtbaar begint te worden. We weten echter ook al heel
lang dat de olie gaat opraken, ook al wisselen de voorspellingen sterk over
hoe lang dit nog duurt. Waarom gebeurt er in de energiesector en
bijvoorbeeld de transportsector relatief weinig ?
Daar gebeurt wel degelijk wat. Er zijn voorzichtige stappen naar elektrificatie van het
(vracht)wagenpark en we zien flinke investeringen in zonne- en windenergie. De
vraag is weer waarom het ene (transport)bedrijf nu al overstapt op elektrisch vervoer
en de ander nog lang niet.
Wat moet er gebeuren om te zorgen dat we over 25 jaar een duurzamere
economie hebben ?
Ik zie een aantal dingen die belangrijk zijn. In de eerste plaats is het van groot belang
dat duurzaamheid een vaste plek krijgt in het onderwijs. Het is de
verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen om duurzaamheidsvraagstukken te
behandelen als onderdeel van de vaste curricula. Verder denk ik dat in deze tijden van
globalisering uiteindelijk een wereldregering onvermijdelijk is. Bedrijven opereren
wereldwijd en zolang er geen wereldwijde standaarden en regels zijn waarop toezicht
wordt gehouden, zullen er ondernemingen zijn die zoeken naar de plekken waar ze
goedkoper kunnen produceren ten kosten van milieu en arbeidsomstandigheden. Ook

de overheid heeft een rol. Die moet de spelregels formuleren waarbinnen bedrijven
moeten opereren. Voorlopig is dat de Nederlandse overheid, althans sterk in Europees
verband.
Hoe kan zo’n wereldregering er komen?
Ik zie die er niet in 25 jaar zijn, dat duurt nog zeker honderd jaar. We hebben
momenteel geen sterke leiders die ik dit zie oppakken. Ik maak me zorgen over de
kracht van de Europese samenwerking. Ik sprak ooit met Kohl en vroeg hem waarom
hij de Europese Gemeenschap zo belangrijk vond. Hij zei: “Ik wil maar een ding en
dat is nooit meer oorlog. Oorlog is het ergste wat een land, een economie en mensen
kan overkomen. De enige manier om dat te bereiken is te zorgen dat de landen die
potentieel met elkaar oorlog zouden kunnen voeren economisch sterk met elkaar
verbonden worden. Dit levert economische en daarmee ook sociale stabiliteit en dus
veiligheid voor de burger van Europa”. Mijn zorg is dat dit doel en ideaal op de
achtergrond raakt. We zien nu geen krachtig leiderschap vanuit Europa en daarmee
geen sterk antwoord op opkomende wereldeconomieën zoals China en Brazilië. We
hebben leiders nodig. In Nederland zie ik die niet of nauwelijks. Uiteindelijk ligt de
verantwoordelijkheid om leiders voort te brengen bij de politieke partijen. Zij falen
hier momenteel ernstig in.
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Interview met Danielle Melis, docent en onderzoeker op Nyenrode Business
Universiteit. Gehouden op 15 november 2010 in Breukelen door Mariëtta
Smid en Voline van Teeseling.
Ongeveer een jaar geleden verruilde Danielle Melis na ruim
jaar de bankwereld voor het universitair onderzoek en
onderwijs. Haar onderzoek, maar ook haar trainingen en
workshops aan het bedrijfsleven, richten zich onder andere
het in lijn brengen van strategie en executie, corporate
governance en leiderschap. Zij leidde het afgelopen jaar o.a.
het team dat onderzoek deed naar naleving van de Code
Frijns (voorheen Tabaksblat) door institutionele beleggers. In
interview sprak zij openhartig met ons op persoonlijke titel.
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Wij leggen haar onze (voorlopige) visie voor dat het bij een
duurzame economie onder andere gaat om een meer
verantwoorde omgang met schaarse of schaarser wordende grondstoffen. In een
duurzame economie houden we rekening met de schaarste van grondstoffen in
productieprocessen. Hier ligt een belangrijke rol voor bedrijven, maar ook voor
consumenten (als afnemers), banken (als financiers), beleggers (als financiers) en
diverse andere partijen.
Deel je onze visie en zo ja, wat is volgens jou de rol van bedrijven in de
totstandkoming van meer duurzame of verantwoorde productieprocessen ?
De verantwoordelijkheid voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering van
ondernemingen ligt mijns inziens primair bij de ondernemingen zelf. Daarom zou
duurzaamheid een integraal onderdeel moeten zijn van leiderschapscursussen. Hier
ligt een rol voor universiteiten zoals Nyenrode Business Universiteit die massa’s
leidinggevenden uit het bedrijfsleven opleidt en voedt via masterclasses en
workshops, maar ook onderzoek doet op dit gebied. Het Center for Sustainability van
Nyenrode Business Universiteit levert hier bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan.
Is het nemen van die verantwoordelijkheid vooral moreel of is er een
business case ? Wat betreft schaarste van grondstoffen lijkt die business
case er soms duidelijk te zijn, maar als het gaat om bijvoorbeeld
kinderarbeid niet perse.
Ik zie hier geen onderscheid. Ja, schaarste van grondstoffen leidt tot een hogere prijs
en dus zijn efficiëntieverbeteringen, gebruik van alternatieve grondstoffen financieel
lonend, maar dat is niet het hele verhaal. De reputatie van een ondernemer vertaalt
zich direct in vertrouwen van de klant en de andere stakeholders en daardoor ook in
prijs de van het aandeel. Als bedrijven op een niet verantwoorde manier produceren,
bijvoorbeeld door kinderarbeid toe te staan of zaken te doen met onderdrukkende
regimes, keert dat zich mogelijk tegen hen. Je ziet dat veel beleggers al
Environmmental and Social Governance (ESG) afdelingen hebben om structureel naar
dit soort zaken te kijken. De vraag naar verantwoording aan media, consumenten,

activistische beleggers etc. over het beleid van bedrijven ten aanzien van verantwoord
bestuur is een maatschappelijk feit en de trend is dat die alleen maar toeneemt.
Overigens spelen de media en de politiek een belangrijke rol als aanjagers van de
bewustwording bij klanten, aandeelhouders en andere stakeholders. Een voorbeeld
zijn uitzendingen van Zembla in 2007 over investeringen in landmijnen en
clusterbommen door pensioenfondsen. Dat heeft het een en ander teweeg gebracht.
Ik zie een duidelijke rol voor institutionele beleggers om hier een verantwoordelijkheid
te nemen richting de ondernemingen waar ze in investeren.
Welke rol zouden banken kunnen of moeten spelen in verantwoord
ondernemen?
Eigenlijk vind ik dat banken als kapitaalverschaffer hier nauwelijks een rol zouden
moeten hebben. Het is echt primair de verantwoordelijkheid van ondernemingen om
hun bedrijfsvoering verantwoord in te richten. Banken moeten doen wat ze horen te
doen, namelijk ondernemingen financieren. Zij horen niet de risico’s te dragen van de
ondernemingen, wel zijn zij verantwoordelijk het ondernemersrisico in te schatten.
Hiervoor zijn bepaalde toetsingscriteria nodig. Wat ik wel denk, is dat het
onvermijdelijk is dat banken anders gaan kijken naar de risico’s van hun
financieringen aan bedrijven. Natuurlijk kijken bankiers naar de financiële risico’s
voordat ze financieringen verstrekken aan een bedrijf, maar ze zullen zich meer
moeten gaan interesseren voor andere risico’s en dus in toenemende mate moeten
informeren naar de langere termijn visie van bedrijven ook op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen uiteraard de regels over
voorkennis waarop de AFM toezicht houdt vinden ook al steeds vaker een-op-een
gesprekken plaats tussen grote beleggers en bestuursvoorzitters van bedrijven juist
om over dit soort zaken meer informatie en visie uit te wisselen.
Als bedrijven veel geld voor investeringen nodig hebben kunnen ze naar de
beurs. Maar staat een beursgang, en de daarmee gepaard gaande korte
termijnwinst die beleggers nastreven, investeren in duurzaamheid niet juist
in de weg ?
Het korte termijn denken van sommige beleggers is niet per
se een belemmering. Korte termijnbeleggers zijn er altijd
geweest (denk aan de daytraders), maar er zijn ook
beleggers, zoals diverse institutionele beleggers, die een
veel langere beleggingshorizon hebben. De Code Frijns
(voorheen Code Tabaksblat) geeft handreikingen om te
zorgen dat ook beleggers meer verantwoordelijkheid nemen
in dit proces. De aanleiding voor die Code was dat er echt
iets schortte aan het gedrag van ondernemingen en er ook
een verantwoordelijkheid ligt bij de aandeelhouders om
goed ondernemingsbestuur te bevorderen. Er zaten hiaten
in de drie pijlers bestuur, commissarissen en aandeelhouders. In de nieuwe Code
hebben institutionele beleggers een grotere verantwoordelijkheid richting hun
achterban. Institutionele beleggers worden geacht met redelijkheid en billijkheid te
opereren richting besturen van ondernemingen. Een ingestelde monitoring commissie
inventariseert op welke wijze de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en
aandeelhouders de code naleven. De code is wettelijk verankerd doordat het door het
kabinet is aangewezen als officiële gedragscode. Voor de ondernemingen geldt het
‘pas toe of leg uit’ principe. De ondernemingen zijn verplicht hier actief verslag van te

doen. Institutionele beleggers zijn verantwoordelijk hun achterban actief uitleg te
geven.
Hoe zie je de rol van pensioenfondsen ?
Je ziet dat in de Code Frijns niet alleen de pensioenfondsen, maar ook de
vermogensbeheerders worden geadresseerd. Nu komt het initiatief om bij beleggingen
rekening te houden met ESG-criteria primair bij de vermogensbeheerders vandaan. Reden voor
terughoudendheid van invoering lijken de kosten en het free rider probleem. De United Nations
Principles for Responsible Investment (PRI) bieden een praktische handreiking voor de
integratie van ESG-thema’s en zo de mogelijkheid deze problemen deels te ondervangen. Het
biedt de institutionele belegger de mogelijkheid haar verantwoordelijkheid te nemen. Deze is
door veel pensioenfondsen en vermogensbeheerders onderschreven en steeds meer
institutionele beleggers hebben afdelingen die zich bezig houden met het onderzoek en dialoog
op ESG-thema’s.

Wat is de rol van bonussen in dit geheel ?
We kunnen het heel uitgebreid hebben over bonussen, maar wat van belang is is dat
beleggers cq accountmanagers, niet alleen beloond zouden moeten worden op
financiële prestaties, maar ook op andere prestatie-indicatoren waaronder MVOthema’s. Transparantie in en verantwoording over de targets van bedrijven zijn hierin
de sleutelwoorden.
Wat is er nodig om zover te komen dat bedrijven de huidige belangstelling
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen vasthouden ? Gaat het
allemaal vanzelf vanaf hier of zijn er stimulansen nodig ?
Ik geloof zelf heel sterk in zelfregulering van het bedrijfsleven. Kijk bijvoorbeeld naar
de Stewardship Code die het bedrijfsleven met beleggers in de UK heeft ontwikkeld.
Doel van de code is de dialoog tussen institutionele beleggers en bedrijven te
verbeteren. Ik ben er van overtuigd dat de bedrijven die niet hun verantwoordelijkheid
nemen op dit gebied, niet tot de leidende bedrijven in de toekomst gaan behoren.
Helemaal vanzelf zal het echter niet gaan. Ik denk dat er drie
dingen nodig zijn:
1) Onderwijs en onderzoek op het gebeid van
duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord
ondernemen;
2) Stimuleren van innovatie bij bedrijven. Hierin hebben de
overheid en ook banken/investeerders een rol;
3) Bedrijven, investeerders, klanten, en andere
stakeholders moeten de beschikking hebben over
informatie over bijvoorbeeld schaarste van
grondstoffen, wetgeving ten aanzien van bijvoorbeeld
arbeidsomstandigheden of biodiversiteit wereldwijd etc. etc., zodat zij hun
productieprocessen kunnen inrichten naar de nieuwste inzichten. Clubs als bv
de OESO, IEA etc. zijn heel belangrijk.
4) het nemen van de eigen morele verantwoordelijkheid in dit vraagstuk door
individuele top bestuurders en toezichthoudende organen.
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Interview met Ruud Koornstra, ondernemer. Gehouden op 23 november
2010 in Breukelen door Gaby Neijendorff en Voline van Teeseling.
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De deelnemers
Jeroen J van Beele (1963) Is wiskundige van opleiding en ICT-er van beroep. Vraagt
zich sinds zijn heugenis af of het niet slimmer kan in deze wereld en bekijkt de wereld
daarom vanuit axiomatisch perspectief (in andere woorden: systeemdynamisch). Dat
perspectief verhoudt zich uitstekend tot een andere liefde van hem: spellen maken.
Maarten Bennis (1963) heeft sinds 14 jaar een eigen bedrijf genaamd Bennis IT
Solutions dat gespecialiseerd is in Apple Technologie. Hij is een Apple Certified System
Administrator en lid van het Apple Consultancy Network. Als voormalig student van de
wereldvermaarde Design Academy Eindhoven heeft hij een zeer analytische en
creatieve geest. Sinds een aantal jaren is hij ook als docent verbonden aan de Design
Academy Eindhoven en geeft hij les in wat hij noemt ‘Transformationeel Design’. Tot
slot werkt hij samen met Manette Zeelenberg aan zijn tweede onderneming
Tweetjemee.nl, een vrijmarkt op internet voor eters en kokers. Maarten heeft een
uitgesproken passie voor doorbraak ideeën en technologiën. In zijn vrije tijd
analyseert hij graag ons economisch en monetair telsel en mijmert hij over nieuwe en
duurzame alternatieven daarvoor. Zijn hobby’s zijn muziek, dansen en inline skaten.
Joop van Bergen (1933) heeft tijdens zijn opleiding als artilleriewaarnemer geleerd
om altijd goed op het doel te letten. Tijdens zijn lange loopbaan bij Philips
specialiseerde hij zich als ketendeskundige. Hij doceerde later aan HBO Windsheim en
geeft nu nog regelmatig lezingen. Joop vertegenwoordigde de IAIA bij de VN in
Geneve. Joop werkt nu aan een boek over lessen uit het verleden en aan opleidingen
voor de toekomst.
Wesley Brandes (1978) is werkzaam bij De Lage Landen Financial services. Binnen
deze organisatie heeft hij meerdere functies vervuld, waaronder leidinggevende en
internationale. Op het moment is hij in deze organisatie werkzaam als Functional
Analyst. Hij is afgestudeerd als Master in Science Bedrijfswetenschappen, op het
onderdeel Verandermanagement, met als scriptieonderwerp “De invloed van
Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention”. Verder is hij
op dit moment nog bezig met de Master in Science opleidingen “Business Processen
en IT“ en “Cultuurwetenschappen”.
Jos Reinhoudt (1965) werkt als senior consultant duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen bij BECO, een gespecialiseerd adviesbureau voor duurzame
ontwikkeling. Hij adviseert bedrijven en overheden over duurzaamheid, geeft
trainingen en lezingen en schrijft artikelen en weblogs over dit thema. Daarnaast is hij
actief in de Nijmeegse politiek, bedenker van het YouTube-festival, vrijwilliger bij een
stedenbandorganisatie, ervaren margarita-mixer en maakt hij deel uit van de
eindredactie van OCF2.
Harmen Roest (Amsterdam 1970) is Financieel Econoom, zijn afstudeerscriptie aan
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als senior adviseur duurzaamheidsbeleid. Zij adviseert de directie over het
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Ivar Smits (1974) is technisch bedrijfskundig ingenieur en begon zijn werkzame
leven als management trainee bij Ahold, waar hij vele functies heeft vervuld. Sinds
2008 werkt hij als investor relations manager bij AkzoNobel. Onlangs is hij
afgestudeerd bij RSM als master of corporate communications met als
scriptieonderwerp: “Creating sustainable shareholder value”. Hij heeft een passie voor
zeilen en voor duurzaamheid.
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Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer
duurzame toekomst.
Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen
voor de wereld van morgen.
Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.
Verkrijgbaar als boek en e-book bij de Kluwershop:
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

