
KVS Preadviezen 2022

2



Rubriek KVS

3

Van ondernemingen wordt er in Nederland 
verwacht dat zij het maatschappelijk belang 
in hun beslissingen meenemen. Principe 1.1 
uit de Corporate Governance Code uit 2016 

(hierna: de Code) spreekt van een ‘langetermijnwaardecre-
atie’ voor de maatschappij, hetgeen in de ontwerp-herziene 
Code bevestigd is (hierna: de 2022-Code). Diverse auteurs 
betogen in dit preadvies dat het maatschappelijk belang in 
de governance van ondernemingen moet worden verankerd. 
Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het maatschappelijk 
belang behelst sociale en ecologische belangen, hier en elders, 
maar ook in de toekomst. Deze bijdrage bevat voorstellen 
voor hoe de belangen van zowel toekomstige generaties als de 
flora en fauna in governance te verankeren zijn. 

In de definitie van duurzame ontwikkeling van de Ver-
enigde Naties werd er dertig jaar geleden al verwezen naar 
toekomstige generaties (Brundtland, 1987): “[een ontwikke-
ling die] tegemoetkomt aan de noden van het heden, zon-
der de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in 
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Verankering van de belangen 
van toekomstige generaties en de 

natuur in de governance
Teneinde de belangen van huidige en toekomstige generaties alsook die van de flora en fauna daad-
werkelijk in de governance van een onderneming te verankeren, dient deze dat gestructureerd en toe-
komstgericht aan te pakken. In deze bijdrage worden er een paar gedachtelijnen ontwikkeld en een 
instrumentarium besproken dat een bestuur van een onderneming daarbij zou kunnen ondersteunen.

 ▶ Eerst moet de onderneming uitvinden hoe zij 
die toekomst ziet; vervolgens kan de gover-
nance zo worden aangepast dat alle stake-
holders, waaronder de zojuist genoemde, 
een rol krijgen in het besluitvormingsproces.

 ▶ Een consistente aanpak vereist voorts dat de 
bedrijfsrapportage dit proces ondersteunt, 
waarbij integrated reporting een geschikt 
model biedt.

 ▶ Het includeren van natuurlijk en sociaal 
kapitaalindeuitkeringstest–naastfinan
cieel kapitaal – is daarmee coherent. 
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hun eigen behoeften te voorzien in het gedrang te brengen”. 
Die ‘noden van het heden’ zijn uiteengezet in de Duurza-
me-ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; 
SDG’s) van de VN, en geanalyseerd door Kate Raworth in de 
Social Foundation (Raworth, 2017). De zorg voor toekom-
stige generaties en de natuur wordt in veel VN-documenten 
genoemd, waaraan ook Nederland zich heeft gecommit-
teerd. Het probleem is dat deze stakeholders niet zelf voor 
hun belangen kunnen opkomen zolang ze geen (geïnstitutio-
naliseerde) stem hebben in de besluitvormingsprocessen van 
overheden en ondernemingen. 

Dat de behoeften van toekomstige generaties en de 
natuur nu reeds in het gedrang komen door onze economi-
sche ontwikkeling, is vastgesteld in de planetary boundaries-
onderzoeken van het Stockholm Resilience Centre (2022). 
Zes van de negen planetaire biofysische grenzen zijn over-
schreden, namelijk: klimaat; biodiversiteit; zoet water; che-
micaliën en plastic in het milieu; landgebruik; en de fos-
for-stikstof-cycli. Hierdoor worden biofysische patronen 

onvoorspelbaar, en doen er zich steeds meer abrupte, groot-
schalige en onomkeerbare veranderingen voor. Uiteindelijk 
zal er voor de toekomstige generaties geen 'safe operating 
space' meer zijn. 

Voor veel ondernemingen is het een uitdaging om uit 
te vinden of bedrijfsactiviteiten impact hebben op men-
sen, toekomstige generaties en de natuur – en welke dat dan 
is. De eerste stap zou het uitvoeren van een onderzoek naar 
‘due diligence’ (‘gepaste zorgvuldigheid') moeten zijn inzake 
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(IMVO), ook wel ‘IMVO-risicomanagement’ genoemd. Dit 
wordt gevergd van ondernemingen door De OESO-richtlij-
nen voor multinationale ondernemingen (OESO, 2011), en 
de Guiding principles on business and human rights van de 
VN (VN, 2011). Bij het opstellen van deze normen waren 
ondernemingen en hun koepelorganisaties partij. Ook de 
IMVO-sectorconvenanten van de SER vereisen dat de conve-
nantspartijen zo’n onderzoek uitvoeren (SER, 2022a). Deze 
internationale soft law-normen geven invulling aan open nor-
men zoals ‘zorgvuldigheid’ (Rechtbank Den Haag, 2021) en 
‘goed ondernemingsbestuur’. Een aantal jurisdicties verplicht 
ondernemingen om IMVO-onderzoek te doen en daarover 
te rapporteren (Frankrijk [IMVO], Verenigd Koninkrijk en 
Australië [slavernij] en de Europese Unie [hout en conflict-
mineralen]). Waarschijnlijk gaat binnenkort een algemene 
IMVO due diligence-plicht gelden ingevolge Europese en 
Nederlandse wetgeving (SER 2022b). De onderzoeksresulta-
ten helpen de onderneming om te bepalen welke maatregelen 
er nodig zijn om de negatieve gevolgen van de bedrijfsactivitei-
ten ongedaan te maken, en deze in de toekomst te voorkomen. 
Dit wordt hierna nader uitgewerkt.

Uit onderzoek blijkt echter dat de meeste ondernemin-
gen geen onderzoek doen, en dat zij die dat wel doen zich 
vaak beperken tot het onderzoeken van risico’s op milieu- 
óf mensenrechtengebied (EC, 2020). Veel ondernemingen 
gaan vervolgens niet verder dan het stapsgewijs terugdringen 
van negatieve effecten. Met andere woorden: weinig onder-
nemingen wijzigen hun businessmodel zodanig dat zij een 
positieve invloed hebben op mens en natuur. Maatschappe-
lijke ondernemingen pakken dat anders aan – zij hebben hun 

EllenMacArthurFoundation:‘Butterflydiagram’
circulareconomy

FIGUUR 1



rubriek KVS

5

businessmodel juist specifiek ontwikkeld om maatschappelij-
ke uitdagingen tegemoet te treden en zo positieve invloed uit 
te kunnen oefenen (Lambooy et al., 2021). Door middel van 
impact-rapportages laten ze zien in hoeverre ze daarin suc-
cesvol zijn (Register Sociale Ondernemingen). Deze bijdrage 
gaat echter niet over maatschappelijke ondernemingen, maar 
over ‘reguliere’ ondernemingen – die ook hun businessmodel 
moeten evalueren, en als dat nodig is te herzien, om maat-
schappelijke waarde te kunnen creëren. Daarvoor zijn er een 
toekomstvisie en -plan nodig. Verderop wordt deze gedach-
tegang uitgewerkt. 

Belangrijk is voorts om de visie en het plan op effectie-
ve wijze te implementeren. We zullen hier opties bespreken 
om de belangen van de huidige en toekomstige stakeholders, 
en van de natuur te verankeren in de governance. Een con-
sistente aanpak vereist dat de bedrijfsrapportage dit proces 
ondersteunt, en dat de uitkeringstest ook deze belangen in 
aanmerking neemt. 

DUE DILIGENCE VAN IMVO EN CIRCULARITEIT
In een IMVO due diligence onderzoek wordt noderzocht 
of er in de internationale waardeketen van de onderneming 
mensenrechten en arbeidsnormen worden geschonden, er 
milieuvervuiling wordt veroorzaakt, en of er sprake is van cor-
ruptie. De waardeketen begint bij de grondstoffen: waar en 
hoe worden die gewonnen? Vervolgens loopt men de keten 
langs totdat het eindproduct of de dienst is (op)gebruikt. Ook 
de afvalstromen vormen een onderdeel van het onderzoek, 
omdat deze invloed hebben op mens en natuur – bijvoorbeeld 
plasticafval in waterstromen en oceanen, en koolstof, CO2 en 
stikstofoxiden in de lucht. Bij online-diensten, het digitalise-
ren van productieprocessen, de inzet van technologie en het 
operationeel houden van datacentra spelen er eveneens veel 
issues: metalen voor datacentra en de hardware van gebrui-
kers komen uit mijnen die aan de lokale biodiversiteit scha-
de toebrengen; om de software te laten draaien is er energie 
nodig; online kan er illegale content circuleren (bijvoorbeeld 
wapenverkoop); en de arbeidsvoorwaarden van werknemers 
in de keten zijn vaak slecht. De klanten van een onderneming 
moeten ook in beeld worden gebracht – aan wie worden bij-

voorbeeld de metalen, chemicaliën of wapens verkocht, en 
wat doet die koper daarmee? (Hoge Raad, 2009; 2018)

De directe toeleveranciers en afnemers zijn meestal wel 
bekend, maar de schakels verderop in de waardeketen vaak 
niet. Een onderneming moet dus moeite doen om haar pro-
ducten- en dienstenketens, ketenpartners, klanten, andere 
stakeholders en haar impact op de natuur in kaart te brengen. 
Daarna kan de invloed worden geïnventariseerd. Er bestaan 
diverse methoden om de end-to-end-cyclus van een product 
of dienst te analyseren (UNEP/CETAC, 2017; Lambooy 
et al., 2017; Croes, 2021). Het proces wordt gemakkelijker 
wanneer de onderneming de hele verticale product- en dien-
stenketen in eigendom heeft, dan wel contractueel kan con-
troleren. Een alternatief is om te werken met keurmerken. De 
organisaties achter de keurmerken onderzoeken de herkomst 
en productiemethoden van de materialen en producten. Ver-
volgens dient het einde van de waardeketen nog te worden 
beoordeeld – het gebruik door de eindgebruiker en het afval. 

Een cruciaal duurzaamheidsdoel is om onze economie 
circulair te maken (Circular Economy Action Plan, zie EC 
(2021)). Circulariteit houdt in dat alle product-, water-, 
energie- en afvalstromen zo worden ontworpen dat alles uit 
hernieuwbare bronnen komt en herbruikbaar is, met andere 
woorden: zijn waarde behoudt (Ellen MacArthur Founda-
tion; Maitre-Ekern, 2019). Daarbij moet landconversie wor-
den voorkomen, en natuur moet kunnen regenereren. Een 
IMVO-onderzoek levert een onderneming vele inzichten op 
over de transitie naar een circulair businessmodel. 

(HER)ONTWERPEN VAN HET BUSINESSMODEL
De transitie van lineair naar circulair vergt in de meeste 
gevallen het opnieuw ontwerpen van het businessmodel. 
Bovendien leiden maatregelen – nodig om negatieve externe 
effecten te voorkomen en om tot een ‘true price’ te komen – 
ook tot verandering. De non-profit- organisatie het Lab Toe-
komstige Generaties (Lab TG), heeft een manier ontworpen 
om daarover na te denken met diverse bij de onderneming 
betrokken personen (bestuurders, werknemers, stakehol-
ders, adviseurs). Teneinde een gezamenlijke toekomstvisie 
te formuleren, wordt er een ‘ToekomstRaad’ georganiseerd. 
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De deelnemers worden ‘meegenomen’ naar hun voorouders, 
en wat die hebben bijgedragen aan het leven van de deelne-
mer vandaag. Vervolgens gaan de deelnemers op reis naar de 
toekomst, bijvoorbeeld naar het jaar 2100. Iedere deelne-
mer wordt gevraagd om in stilte te reflecteren op de mooist 
mogelijke toekomst, en wat deze onderneming daaraan kan 
bijdragen. De ‘toekomstbeelden’ worden in subgroepen 
gedeeld, en daarna in de plenaire sessie. Omdat er een jaar-
tal vrij ver weg wordt gekozen, en er ook een concrete vraag 
wordt gesteld – namelijk hoe deze onderneming kan bij-
dragen aan een mooist mogelijke toekomst – vervallen veel 
tegenstellingen en belangenposities die de onderneming er 
vandaag van weerhouden om de koers te wijzigen. Vaak blijkt 
het dat veel deelnemers vergelijkbare perspectieven schetsen. 
Daarna wordt er via 'back casting' geformuleerd wat de onder-
neming op weg naar die mooist mogelijke toekomst in 2075, 
2050, 2025 moet hebben gedaan. Zo kan het businessmodel 
worden aangepast en een actieplan worden opgesteld. 

Een bijkomend instrument is de ‘Toekomst Effect Rap-
portage’ (TER), dat door het Lab TG en de consultantfirma 
Accenture wordt ontworpen. Het doel is om daarmee bedrij-
ven te ondersteunen in de transitie van hun businessmodel, 
door regelmatig te bespreken hoe de beslissingen van van-
daag invloed kunnen hebben op toekomstige generaties en de 
natuur. De nieuwe doelstellingen vergen een nieuwe gover-
nancestructuur, aanpassing van de bedrijfsactiviteiten en de 
monitoring daarvan. Door de TER periodiek uit te voeren 
kan een onderneming op koers gehouden worden. De onder-

neming kan de uitkomsten daarbij publiekelijk delen in haar 
jaarverslag om zo invulling te geven aan de langetermijnwaar-
decreatie. 

AANPASSING VAN HET GOVERNANCEMODEL
De instructie in de Code om de belangen van stakeholders in 
acht te nemen, heeft er in het algemeen niet toe geleid dat sta-
keholders op formele wijze worden betrokken bij de besluit-
vormingsprocessen. Voor maatschappelijke-waardecreatie is 
het belangrijk dat stakeholders – ook toekomstige generaties 
en natuur – een expliciete stem krijgen (Starik, 1995). Tot 
nog toe heeft het onvoldoende gewerkt als ‘gewone’ bestuur-
ders zich over dergelijke belangen ontfermen. Een manier is 
om meer diversiteit in de samenstelling van het bestuur te 
brengn, in aanvulling op hetgeen er wettelijk wordt vereist en 
in de Code wordt voorgeschreven (zoals met betrekking tot 
gender). Jongeren of vertegenwoordigers van jongerenorga-
nisaties kunnen bijvoorbeeld in het bestuur worden opgeno-
men, wellicht met een aangepaste rol, om zo de belangen van 
jongeren naar voren te brengen. Verder kan een bestuurder 
met de portefeuille ‘toekomstige generaties en natuur’ wor-
den benoemd met de taak om de koers van de onderneming 
te monitoren en op die thema’s bij te sturen (kader 1). 

Een andere optie is om in het bestuur vertegenwoor-
digers op te nemen van organisaties die de belangen van 
toekomstige generaties en/of natuur vertegenwoordigen; 
bijvoorbeeld het Lab TG, Wereldnatuurfonds of een ‘natuur-
rechtspersoon’. Met natuurrechtspersoon wordt gedoeld op 
elementen van de natuur zoals een rivier, een berg of een 
dier(soort) die bij wet of via de rechter rechtspersoonlijk-
heid heeft gekregen. Wereldwijd zijn er de afgelopen vijftien 
jaar meer dan 400 initiatieven gelanceerd om rechten aan 
elementen van natuur te geven (Putzer, 2022). Daarvan is al 
ruim 60 procent geëffectueerd. Wanneer een onderneming 
opereert in een gebied in of nabij een natuurrechtspersoon, 
zoals de Spaanse lagune Mar Menor in Spanje (Guardian, 
2022b), dan kan de ‘guardian’ van die rechtspersoon in het 
bestuur van de onderneming worden benoemd om te moni-
toren dat de ondernemingsactiviteiten worden uitgevoerd 
zonder de betreffende natuur te beschadigen. 

Faith In Nature KADER 1

De Schotse onderneming voor natuurlijke schoonheidsproducten Faith In 
Nature heeft een non-executive director benoemd met de portefeuille ‘nature 
guardian’,“giving the natural world a legal say in its business strategy” (The Guar-
dian, 2022a). De statuten vermelden nu dat de onderneming beoogt “to have a 
positive impact on nature as a whole”. De onderneming zal transparant zijn over 
de bestuursbeslissingen. Wanneer van de inbreng van de ‘nature guardian’
wordt afgeweken, zal de motivatie daartoe worden gepubliceerd.
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Een andere manier om een expliciete stem te geven aan 
toekomstige generaties en natuur is om een ‘stakeholdersraad’ 
in te stellen, en dit orgaan in de statuten te verankeren (Colen-
brander en Lambooy, 2017; 2018). De competenties van zo’n 
statutair orgaan zijn beperkt door de artikelen 2:78a en 2:189a 
BW en de competenties die in Boek 2 BW aan het bestuur, 
de raad van commissarissen en de algemene vergadering zijn 
toegewezen. De stakeholdersraad kan wel statutair het recht 
krijgen om informatie op te vragen en/of gehoord te worden 
ten aanzien van (bepaalde) onderwerpen of voorgenomen 
besluiten, en ook om een niet-bindend advies te geven aan het 
bestuur, dan wel met initiatiefvoorstellen te komen (art. 23 lid 
3 WOR). In de stakeholdersraad kunnen representanten van 
toekomstige generaties en natuur worden benoemd. 

Een variant daarop is om de toekomstige generaties en 
de natuur via een ‘prioriteitsstichting’ een stem te geven bij 
belangrijke beslissingen, zoals het doen van een bindende 
voordracht voor nieuwe bestuurders, en zoals de instemming 
inzake besluiten die de kernactiviteiten of organisatie betref-
fen. Dan worden worden bijzondere rechten aan het orgaan 
van prioriteitsaandeelhouders in de statuten opgenomen 
(artt. 2:92(3) en 2:201(3) BW). In het stichtingsbestuur 
kunnen dan vertegenwoordigers van toekomstige generaties 
en natuur worden benoemd (kader 2). 

Een alternatief om de belangen van toekomstige genera-
ties en natuur in de governance op te nemen, is het aanstel-
len van een ‘Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties’. 
Die kan deel uitmaken van een stakeholdersraad of bestuur 
van een prioriteitsstichting, dan wel worden benoemd op een 
niet in de statuten verankerde positie. In dat laatste geval zal 
de effectiviteit op een andere wijze moeten worden gewaar-
borgd. Het aanstellen van een ombudspersoon is een van de 
door het Lab TG ontwikkelde instrumenten om de belangen 
van toekomstige generaties te behartigen. Daarnaast plet het 
Lab TG voor institutionalisering van een ‘Ombudspersoon 
voor Toekomstige Generaties’ in het Nederlandse bestel, net 
zoals bij de Future Generations Commissioner for Wales in de 
Well-Being of Future Generations (Wales) Act uit 2015. 

Tot slot, een praktisch uit te voeren idee is afkomstig 
van oud-minister en schrijver Jan Terlouw: plaats een  fysieke 

‘Toekomststoel’ in de bestuurskamer, die de deelnemers 
eraan herinnert dat alle besluiten vandaag invloed hebben op 
toekomstige generaties (www.toekomststoel.nl). 

INTEGRATED REPORTING EN UITKERINGSTEST 
BIJ KAPITAALSUITKERINGEN 
Het wijzigen van het businessmodel om maatschappelijke 
waarde te creëren, ook voor toekomstige generaties en de 
natuur, vergt dat de interne en externe rapportagelijnen 
daaraan worden aangepast, met vaststelling van duidelijke 
indicatoren. Financiële successen moeten worden gekop-
peld aan sociale en ecologische successen om maatschap-
pelijke-waardecreatie aan te tonen. Integrated reporting 
is de meest geëigende wijze om dat te doen, omdat de drie 
kapitalen – natuurlijk kapitaal (planet), sociaal kapitaal 
(people) en financieel kapitaal (profit) – met elkaar worden 
verbonden (Lambooy et al., 2014; Villiers, et al., 2014). Een 
integrated report geeft dus inzicht in de financiële, sociale 
en ecologische resultaten, om zodoende aan te tonen wel-
ke maatschappelijke waarde de onderneming creëert. Ook 
wordt er aangegeven welke maatregelen er zijn genomen om 
negatieve impact ongedaan te maken en positieve impact te 
genereren (Maas et al., 2016). Deze vorm van rapportage 
ondersteunt het bestuur bij het sturen op maatschappelijke-
waardecreatie en bij het afleggen van verantwoording aan de 
stakeholders. Al is de methodiek nog niet perfect, een aan-
tal ondernemingen is hiermee al aan de gang gegaan. Wan-

Patagonia KADER 2

Bij het outdoormerk Patagonia wordt 2 procent van de aandelen en alle beslis-
singsbevoegdheid overgedragen aan een trust, die toezicht moet houden op de 
naleving van de missie en waarden van de onderneming. De andere 98 procent 
vandeaandelen,endaarmeebijnaalledividenden,gaatnaardenonprofitor-
ganisatie Holdfast Collective, met het doel “to fight the environmental crisis, pro-
tect nature and biodiversity, and support thriving communities, as quickly as possible” 
(The Guardian, 2022c). De onderneming verklaarde: “As of now, Earth is our only 
shareholder.”
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Ten eerste is hier besproken dat het organiseren van een 
ToekomstRaad, het hanteren van een TER en een Toekomst-
stoel, alsook het benoemen van een Ombudspersoon voor 
Toekomstige Generaties, de onderneming kan helpen om de 
(nieuwe) koers uit te zetten en de huidige werkmethoden toe-
komstbestendig te maken. In principe kan elke onderneming 
dergelijke methoden zelf oppakken en ontwikkelen; daar is 
geen wetgeving voor nodig, noch bestaan er vaste vormen 
voor. De methodiek van de TER en de intentie om die jaar-
lijks toe te passen, kan in de corporategovernance-verklaring 
worden opgenomen, waarmee het bestuur aangeeft dat aan 
de maatschappelijke zorgvuldigheidstoets voor het besturen 
van de onderneming verdere invulling wordt gegeven. Dit 
zou dan ook in het geïntegreerde rapport moeten worden 
vermeld. Daarnaast dient de onderneming vanzelfsprekend 
regelmatig haar wereldwijde keten te onderzoeken, om men-
senrechtenschendingen en negatieve impact op de natuur te 
signaleren en om corrigerende maatregelen te nemen. 

Ten tweede, om de stemmen van stakeholders die thans 
niet worden gehoord in de governance op te nemen – de toe-
komstige generaties en natuur – wordt aanbevolen om daar-
voor vertegenwoordigers in het bestuur op te nemen, dan wel 
een bestuurder met de portefeuille ‘toekomstige generaties en 
natuur’ te benoemen. Als alternatief is het instellen van een 
statutair verankerde stakeholdersraad en/of het uitgeven van 
prioriteitsaandelen gesuggereerd – beide met specifieke rech-
ten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de 
onderneming. De ondernemingen Faith In Nature en Patago-
nia brengen deze varianten al in praktijk. 

Ten derde, over de afweging van de belangen van toe-
komstige generaties en natuur dient er steeds intern en 
ook extern verantwoording te worden afgelegd. Integra-
ted reporting biedt daarvoor een model, omdat daarin het 
natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal en financieel kapitaal 
met elkaar worden verbonden. In lijn daarmee wordt voor-
gesteld om bij uitkeringen aan aandeelhouders een bredere 
invulling te geven aan de uitkeringstest – namelijk een die 
uitgaat van alle drie de genoemde kapitalen. Daarmee wordt 
een bestuur in zijn ambitie gesteund om zorgvuldig en cir-
culair te opereren. 

neer de onderneming een ToekomstRaad heeft georganiseerd en/of een TER als 
instrument gebruikt, dan kan zij ook daarvan verslag doen. 

In lijn daarmee wordt voorgesteld om bij hantering van de uitkeringstest, 
naast een beoordeling van de toestand van het financieel kapitaal, ook die van het 
sociaal kapitaal en het ecologisch kapitaal van de onderneming te onderzoeken 
(Ang en Lambooy, 2022). Ingevolge de artikelen 2:105 en 216 BW kunnen divi-
dend of andere uitkeringen slechts aan de aandeelhouders worden verstrekt voor 
zover er voldaan is aan de balanstest (eigen vermogen is groter dan de verplichte 
wettelijke en statutaire reserves) en de solventie/liquiditeitstest (beoordeling of de 
vennootschap na de uitkering nog kan doorgaan met betalen van opeisbare schul-
den). Beide testen zien alleen op de financiële situatie. Een vergelijkbare aanpak 
zien we in de wetgeving van de EU, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten 
en Australië (Ang en Lambooy, 2022). Daarmee wordt er voorbijgegaan aan het 
ondernemingsbelang van het goed onderhouden van het natuurlijk en sociaal kapi-
taal. Immers, zonder het natuurlijk en sociaal kapitaal kan de onderneming niet 
voortbestaan. Evenzeer wordt er voorbijgegaan aan de verantwoordelijkheid van 
de onderneming om ecologische en sociale schade te voorkomen en te herstellen, 
omdat dergelijke kosten thans meestal niet in de balans zijn opgenomen. Zo is de 
situatie ontstaan dat een onderneming ondanks bestaande problemen wel eigen 
aandelen kan inkopen of dividend kan uitkeren, waardoor er vervolgens vaak geen 
geld meer over is om dergelijike problemen op te lossen. 

Bij uitbreiding van de uitkeringstest zou een bestuur moeten nagaan of de 
onderneming nog moet investeren in maatregelen om negatieve effecten van de 
ondernemingsactiviteiten aan te pakken. Bijvoorbeeld: het plaatsen van zonnepa-
nelen voor de elektriciteitsvoorziening; bossen planten ter compensatie van CO2-
uitstoot; opleidingen organiseren voor personeel; of herstelbetalingen uitvoeren 
om de salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen op te heffen. Teneinde de 
drie kapitalen te verbinden, zou het passend zijn om dat terug te laten komen in de 
uitkeringstoets. Daarbij kan er worden geprofiteerd van de informatie die het inte-
grated report biedt. De implementatie van IMVO en een circulair businessmodel 
vergt een andere manier van rapporteren en beoordelen. Indien de wetgever deze 
gedachtegang zou overnemen in de uitkeringstest, zou hij daarmee het bestuur 
steunen in zijn ambitie om zorgvuldig en circulair te opereren.

CONCLUSIE
Het vereiste van de langetermijnwaardecreatie (Code en 2022-Code) vergt dat 
een onderneming naast de belangen van de huidige ook die van de toekomstige 
generaties onderzoekt, evenals die van de flora en fauna. Deze categorieën hebben 
momenteel geen stem in ondernemingen. In deze bijdrage is er onderzocht hoe 
die stemmen in de praktijk kunnen worden gehoord. 
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