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03 december 2021

Kabinet komt zelf met wet voor verantwoord en
duurzaam ondernemen
Nu de Europese Commissie een voorstel voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen
opnieuw heeft uitgesteld, gaat demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking) aan de slag met nationale wetgeving.
De Bruijn zei op 2 december in de Tweede Kamer "zeer teleurgesteld" te zijn over het uitstel in Brussel. Hij hoopt nog
steeds dat er Europese wetgeving komt, omdat dat veel e ectiever is en voor een gelijk speelveld voor het
bedrijfsleven zorgt. Door nationale wetgeving in de steigers te zetten hoopt het kabinet de druk op de Europese
Commissie op te voeren, om alsnog snel met een voorstel te komen.
Bedrijven moeten zich al houden aan OESO-richtlijnen die stellen dat ondernemingen naast mensenrechten ook
werknemersrechten en het milieu moeten respecteren. Over de naleving hiervan maakt de overheid vrijwillige
afspraken met bedrijven. De Bruijn wil dit nu vastleggen in wetgeving, waarmee bedrijven worden verplicht om zich
hieraan te houden.
De Kamer is blij met de stap van de bewindsman en spreekt van "een belangrijk signaal" naar de EU. Minister De
Bruijn gaf tegelijk aan dat het even tijd kost om zo'n wet te maken. Het is daarom aan een nieuw kabinet om die te
implementeren.
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Rapport: meeste verzekeraars doen onvoldoende bij
biodiversiteit
De meeste grote verzekeraars in Nederland doen nog onvoldoende op het
gebied van biodiversiteit. Ze beleggen namelijk in voedselbedrijven die de
natuur schaden met... 
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Duurzaamheid moet integraal onderdeel zijn van
studie accountancy
Jonge accountants van nu zijn de leiders van de toekomst. Terwijl onze
huidige leiders achterblijven, zullen zij onze planeet écht moeten redden.
Toch is duurzaamheid... 
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Onderzoek: ook met EU-klimaatbeleid stijgt
milieuschade in 2030
Met de huidige Europese klimaatplannen stijgt de milieuschade veroorzaakt
door Nederland in 2030 nog steeds. Wel kan dit beleid ervoor zorgen dat de
schade beperkt... 
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Milieudefensie waarschuwt Shell om vonnis rechter
uit te voeren
Shell voert willens en wetens het vonnis van de rechter om CO2-uitstoot te
verminderen niet uit, zegt Milieudefensie. Daarom stuurt de milieuorganisatie
een waarschuwingsbrief... 
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Rabobank geeft klanten inzicht in CO2-uitstoot van
hun uitgaven
Duizend klanten van de Rabobank met een betaalrekening kunnen voortaan
via de app van de bank zien hoeveel CO2-uitstoot door hun gedane uitgaven
veroorzaken. Dat... 

