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ACM gaat strenger handhaven op claims van
duurzaamheid
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger handhaven op bedrijven die onterecht claimen
duurzame producten te verkopen. Ook wil de marktwaakhond dat het aantal duurzaamheidskeurmerken
wordt verminderd en de overblijvende keurmerken aan strengere regels binden.
Die oproep doet de ACM aan de politiek. Mensen en bedrijven vinden het volgens het ACM steeds belangrijker om
duurzame keuzes te maken en daarbij spelen keurmerken en logo's een grote rol. "Maar dan moeten de beloftes die ze
doen wel worden waargemaakt", zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM. Het onterecht claimen van
duurzaamheid wordt greenwashing genoemd. Bedrijven of organisaties doen zich dan groener of maatschappelijk
verantwoordelijker voor dan ze daadwerkelijk zijn.
De marktwaakhond constateerde al in 2016 dat er sprake was van een wildgroei in keurmerken en logo's en daardoor
worden keurmerken uiteindelijk betekenisloos voor de consument. Volgens de ACM is er sindsdien geen vooruitgang
geboekt.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meldde eerder op basis van onderzoek dat zes op de tien
Nederlanders interesse hebben in informatie over duurzaamheid. Volgens Milieu Centraal zijn er bijna 250 keurmerken
en bedrijfslogo's voor duurzaamheid.
Bron: ANP
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Kristal-event staat stil bij twintig jaar mvo in
Nederland
Welke stappen heeft het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen twintig jaar
gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Die vraag
stond centraal... 
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'Dwingende rol overheid vereist in realisatie
Sustainable Development Goals'
Nederlandse duurzaamheidsmanagers vinden de progressie op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bedrijfsleven onvoldoende.
Om de Sustainable... 
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Financiën geeft extra stimulans aan duurzame export
Het kabinet gaat de export van duurzame producten een extra zet geven.
Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) wil exporteurs "stimuleren
groener uit de crisis... 
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Staatssecretaris Mona Keijzer opent Kristal-event
2020
Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) opent het
Kristal-event 2020, waarin wordt stilgestaan bij twintig jaar maatschappelijk
verantwoord... 
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Bankbeleid: vrouwenrechten en aanpak
belastingontwijking kunnen beter
Bij het merendeel van de Nederlandse banken, waaronder de drie
grootbanken, is beleid voor aanpak van belastingontwijking door klanten en
inzet voor vrouwenrechten... 

