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Welkom aan online bezoekers en fysiek aanwezigen. 

Verheugd en dankbaar dat we na ruim een jaar van online sessies weer een fysiek symposium 

kunnen organiseren. 

Vanmiddag begeven wij ons met elkaar op Eumedion-terrein bij uitstek: het snijvlak van 

ondernemingsbestuur en duurzaamheid. De noodzaak van dit onderwerp zal niemand ontgaan. 

De wereldwijde pandemie zorgde voor een moment van totale herbezinning maar ook voor een 

ultieme kans voor een transitie naar een duurzame toekomst. Maar nu, in  jaar 2 van de pandemie, 

worden we over de hele linie geconfronteerd met verwachtingen die somberder zijn dan ooit 

tevoren.  

• De klimaatcrisis raast op volle kracht voort: het gebruik van fossiele brandstoffen neemt 

voorlopig eerder toe dan af en  

• het 1.5 graden scenario raakt inmiddels uit het zicht.  

• En laten we vooral niet vergeten dat de duurzaamheidsuitdagingen geenszins alleen het 

klimaat betreffen.  

De recente voortgangsrapportage van de Verenigde Naties over de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 schetst een somber beeld. Veel van deze doelstellingen raken 

uit het zicht. Door de pandemie komt de zeer beperkte vooruitgang tot stilstand of wordt deze zelfs 

ongedaan gemaakt. Zo meldt de VN  

• een stijging van het aantal mensen dat in extreme armoede leeft,  

• een daling van de levensverwachting,  

• een toename van geweld tegen vrouwen, en  

• een stijgend aantal zogenaamde dead zones in oceanen en meren. Het moment waarop 

radicale  maar ook dappere keuzes gemaakt moeten worden, komt snel naderbij. Laten we 

met elkaar hopen dat de VN klimaatconferentie in Schotland ons zo’n moment gaat brengen. 

Deze grote uitdagingen vragen gezamenlijke maar ook individuele acties van overheden, 

ondernemingen en financiële marktpartijen. Het is niet altijd meteen duidelijk wat werkt en wat niet.  

Het is soms een proces van vallen en opstaan, van actie en reactie. Het is ook goed. Juist omdat 

beleggers verschillende keuzes maken, omdat ondernemingen verschillende paden bewandelen, 

omdat overheden verschillende beleidsopties inzetten - juist daarom ontstaan er discussies die ons 

dwingen gerichte vragen te stellen over wat wel en wat niet werkt. Die vragen brengen ons verder.  

Deze discussies gaan over 

• reële bijdragen versus greenwashing door ondernemingen,  

• over desinvesteren versus engagement door beleggers,  

• over inzetten op meer transparantie versus het ingrijpen in de reële economie door 

overheden.  

Hoe we precies ook verder moeten gaan, in elk geval is duidelijk dat er  geen sprake is van 

vrijblijvendheid. Niet voor overheden en ondernemingen, maar evenmin voor beleggers.  Wij 

opereren in een veld van maatschappelijke verwachtingen, van zorgplicht, van risicobeheersing. Het 

handelen - of het gebrek aan handelen - van de een, beïnvloedt de ander.  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf


Het symposium van vandaag stelt ons in de gelegenheid om dit complexe veld weer een stukje beter 

te begrijpen. De noodzakelijke  inbedding van duurzaamheid binnen beursondernemingen gaat niet 

alleen over ondernemingsbestuur.  

• Het gaat ook over de huidige en toekomstige rol van ondernemingen in de samenleving en 

de economie,  

• over de rol van wet- en regelgeving, over de verhouding met stakeholders – inclusief 

beleggers -, en  

• over expliciete en impliciete maatschappelijke verplichtingen die al dan niet door de rechter 

getoetst kunnen worden.  

 

Door samen deze vragen te stellen, kunnen we gezamenlijk proberen antwoorden te vinden. Mijn 

afdronk van de toegezonden stukken is ook: 

• Practice what we preach and put your money where your mouth is.  

Wij zijn blij dat de sprekers van vanmiddag ons daarbij gaan helpen.  Ik wens u hier in de zaal, op 

kantoor of thuis een heel prettige en leerzame middag toe. Dank u wel voor uw aandacht. 


