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Aanvullende reactie kabinet op CCA-advies Keurmerken en duurzame ontwikkeling

In april 2004 heeft de SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) haar
advies Keurmerken en duurzame ontwikkeling uitgebracht (04/05). De adviesaanvraag
was afkomstig van de minister van VROM. In oktober 2004 heeft het kabinet op dit
advies gereageerd (DB/4548). In zijn aanvullende reactie (zie bijlage 1) informeert het
kabinet de SER over het resultaat van een daarin aangekondigd project: de verkenning
van een (kennis)platform dat de ontwikkeling van duurzaamheidcriteria voor producten
kan ondersteunen. Dit in aansluiting op het pleidooi van de unanieme CCA voor het
blijvend ontwikkelen van 'Triple P' duurzaamheidcriteria voor producten op diverse
niveaus. Resultaat van het project: geen platform, wel actie door de overheid zelf: als
launching customer en via MVO Nederland.
In zijn reactie van oktober 2004 kondigde het kabinet aan na afronding van dit project
de rol van het nationale milieukeur te zullen bezien. Daarover bevat de aanvullende
reactie nog geen mededelingen. Het CCA-advies was over de toekomst van de Stichting
Milieukeur verdeeld. Dit als uitvloeisel van een verschillende visie binnen de CCA op
de potentie van duurzaamheidkeurmerken om van overheidswege het gedrag van
consumenten te beïnvloeden. Een deel van de CCA zag hier, kort gezegd, wel wat in en
een ander deel niet.
De reactie van het kabinet refereert op pagina 2 aan een tweede SER-advies. Daarmee
wordt gedoeld op het verwante SER-advies van een jaar daarvóór Duurzaamheid vraagt
om openheid - op weg naar een duurzame consumptie (03/02).
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Geachte heer Wijffels,
Gaarne informeer ik u, mede namens de Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, over één van de acties uit het kabinetsstandpunt over het SER-advies 'Keurmerken en
duurzame ontwikkeling' betreffende de verkenning van een platform duurzaamheidscriteria producten.
In uw advies 'Keurmerken en duurzame ontwikkeling' adviseerde u onder meer dat de overheid
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaam consumeren kan bevorderen door het
bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, en zijn stakeholders te ondersteunen bij het gezamenlijk
formuleren van duurzaamheidscriteria. Deze duurzaamheidscriteria zouden kunnen worden gegoten in
een barometermodel (= meetlat), zoals voor de recreatiesector al is ontwikkeld door Stichting Milieukeur,
en zouden kunnen worden uitgevoerd door een platform waarin het bedrijfsleven en zijn stakeholders
participeren.
In het kabinetsstandpunt n.a.v. laatstgenoemd advies (TK 29402, nr. 2, 2004-2005) is aangegeven dat de
overheid zou onderzoeken hoe vorm te geven aan de implementatie van dit advies.
Samen met EZ en LNV heeft VROM in het project 'Verkenning platform duurzaamheidscriteria producten'
de opvattingen van stakeholders gepeild. Deze constateerden dat het MKB op het terrein van MVO
behoefte heeft aan richting en dat criteria die uit best practices en ervaringen van koplopers worden
gedestilleerd, daarbij kunnen helpen. Duurzaamheidscriteria kunnen dan in verschillende vormen gegoten
worden in relatie tot de positionering van bedrijven. Bij velen bleek vrees te bestaan voor de
institutionalisering van een platform.
Op grond van deze bevindingen ontbrak het draagvlak voor de implementatie van dit deel van het SERadvies. Daarom is ook onderzocht welke voorzieningen, al of niet in relatie tot een of andere vorm van
duurzaamheidscriteria, het MKB nog mist om te komen tot MVO. Daarbij is gebleken dat er al een breed
instrumentarium voor bedrijven beschikbaar is om hen te ondersteunen bij de invulling van MVO.
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De bevindingen zijn met relevante stakeholders besproken en ik heb als conclusie getrokken dat:
1. enkele projecten van MVO-Nederland kunnen voorzien in de behoefte van bedrijven aan best
practices en ook duurzaamheidscriteria waarmee bedrijven kunnen toetsen of zij met hun MVOinspanningen op de goede weg zijn;
2. er hierbij ook een functie is voor andere actoren als brancheverenigingen, consultants en SMK;
3. de overheid als duurzaam inkoper op het gebied van duurzaamheidscriteria, waarbij de hele keten
in acht wordt genomen, een belangrijke rol heeft: de overheid moet duidelijkheid bieden over de
duurzaamheidseisen die in het inkoopproces worden gehanteerd.

De les uit het hele proces is dat:
• het bedrijfsleven en zijn stakeholders te veel uiteenlopende meningen hebben om hen samen op
gestructureerde wijze op een barometermodel gebaseerde duurzaamheidscriteria te laten
ontwikkelen;
• de overheid, mede door de recente motie Koopmans-De Krom inzake duurzaam inkopen (TK 29800XI, nr. 130, 30 juni 2005), meer legitimatie heeft om als marktpartij zelf duurzaamheidscriteria te
formuleren dan gerechtvaardigd was op het moment dat de kabinetsstandpunten inzake de twee
SER-adviezen werden geformuleerd en een bescheiden faciliterende rol t.a.v. criteria voor vrijwillige
inspanningen van het bedrijfsleven geraden was;
• MVO Nederland op dit gebied al snel na zijn oprichting initiatief heeft genomen en in de komende tijd
relevante producten zal opleveren.
Dienovereenkomstig zal ik dit voorjaar in het kader van het programma 'Duurzame bedrijfsvoering
overheid' initiatief nemen tot het formuleren van duurzaamheidscriteria die de overheid zal hanteren bij
inkoop en aanbesteding.
Voorts zie ik met belangstelling uit naar de doorwerking van de uitkomsten van de projecten van MVO
Nederland betreffende het bekend en toepasbaar maken van MVO-criteria.
De bevindingen uit het project 'Verkenning platform duurzaamheidscriteria producten' zullen worden
betrokken bij de door de Staatssecretaris van Economische Zaken aangekondigde stand van zaken met
betrekking tot MVO die in 2006 wordt opgemaakt (Kamerstukken II, vergaderjaar 2005-2005, 26485, nr.
40).
Tenslotte bericht ik u dat u dit voorjaar door het Ministerie van Economische zaken zult worden
geïnformeerd over de keurmerkendatabase, die mede op uw advies wordt gerealiseerd.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

drs. P/L., 3.A.J/an Geel
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