
Bedrijven spelen een grote rol in ieders 
welzijn. e zorgen voor jobs en zingeving  
creëren toegevoegde waarde  innoveren  
betalen belastingen die de gemeenschap 
ten goede komen en zoveel meer. 

teeds meer bedrijven reiken oplossingen aan die 
verdergaan dan de b2c-of b2b-aanpak (business-
to-consumer of business-to-business). et worden 
echte b2s-spelers (business-to-society), gericht op 
de samenleving. Dat wijst erop dat economische 
en maatschappelijke belangen meer dan ooit met 
elkaar verbonden zijn. 

SDGS EN GREEN DEAL, 
TWEE GROTE CONCEPTEN
Vijf jaar geleden nam de algemene vergadering 
van de Verenigde Naties 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen aan: de D s of ustainable 
Development oals. (lees het artikel og maar tien 

Sinds de jaren 90 duidt de term ‘duurzaamheid’ op het vormgeven van 
de menselijke samenleving om  het voortbestaan ervan te verzekeren. 
Naar aanleiding van haar 125e verjaardag, richtte het VBO  in februari 2020 
het competentiecentrum Sustainability & Circulaire Economie (CC SCE) op. 
HET CC SCE wil de Belgische ondernemingen ondersteunen en begeleiden 
naar een duurzamere economie. Want alleen een sterke economie genereert 
de duurzame vooruitgang die de basis legt voor meer welvaart voor iedereen.

jaar te gaan  p.  ). e beogen een wereld 
“die sociaal rechtvaardig, ecologisch veilig en 
economisch welvarend is . et toepassingsgebied 
is dus zeer ruim. et gaat over gezondheid en 
opleiding  over fatsoenlijk werk  duurzame 
productie- en consumptiepatronen, maar evengoed 
over het behoud van de ecosystemen of ook nog 
over het verminderen van ongelijkheid binnen 
en tussen landen. Steeds meer ondernemingen 
integreren de SDGs in hun beleid en zien ze 
eerder als opportuniteiten dan als obstakels.

In 2019 publiceerde de Europese Commissie haar 
‘Green Deal’ met de ambitie om tegen 2050 het 
eerste klimaatneutrale continent te zijn (lees 
het artikel ‘Nieuwe klimaatambities’, p. 26). 
De coronapandemie heeft de politieke overtuiging 
om die weg in te slaan niet aangetast. De groene 
transitie is trouwens n van de pijlers van het 
omvangrijke Europese post-COV D-relanceplan.

EEN ONONTBEERLĲKE 
SYSTEEMBENADERING

et CC CE is een competentiecentrum dat de andere 
centra bijstaat. et brengt ze samen en legt de link 
met onderwerpen die in andere competentiecentra 
behandeld worden (klimaat  energie  ta onomie 

100% CIRCULARITEIT: NIET 
GEWOON EEN OPTIE, MAAR 
EEN STRATEGISCHE KEUZE
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“DE SDGS
WORDEN 

STEEDS MEER 
ALS OPPOR-

TUNITEITEN EN 
NIET LANGER 

ALS OBSTAKELS 
GEZIEN”
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en financiering  niet-financiële rapportering  
due diligence  mensenrechten  enz.) et is tegelijk 
de bedoeling om verbondenheid, consistentie en 
samenhang tussen de behandelde thema s te creëren. 
Bovendien stuurt het CC SCE de commissie Duurzame 
Ontwikkeling aan waarin onze leden de standpunten 
bepalen die het VBO vervolgens verdedigt.

STIMULEREN DOOR VOORBEELD 
EN OVERLEG
Wat is er doeltreffender om ondernemingen aan 
te moedigen om zich in te zetten voor duurzaamheid 
dan inspirerende voorbeelden en innoverende 
benaderingen? De organisatie van de Belgian 
Business Awards for the Environment (BBAE) is 
daar het perfecte voorbeeld van. Om de twee jaar 
belonen we op die manier bedrijven die eco-
innovatieve praktijken  proced s en producten 
hebben ontwikkeld die bijdragen aan de transitie 
naar een circulaire economie.

Bedrijven reiken oplossingen aan  maar alleen 
komen ze nergens. Alle spelers – ondernemingen, 
middenveld en overheid  moeten hecht 
samenwerken. Een beter begrip en een betere 
kennisdeling zijn noodzakelijk om tot vernieuwende 
oplossingen te komen. Die samenwerking verloopt 
o cieel  bijvoorbeeld via de Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling, waarin milieuorganisaties, 
organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, 
consumenten-, werknemers- en werkgevers-
organisaties  maar ook jongeren- en weten-
schappelijke organisaties samenkomen.

EEN DUURZAME ECONOMIE IS 
EEN CIRCULAIRE ECONOMIE 
De circulaire economie heeft als doel de economische 
groei los te koppelen van het gebruik van grondstoffen. 
Een 100% circulaire economie is niet alleen vanuit 
milieuoogpunt, maar ook vanuit strategisch en 
concurrentieel perspectief onontbeerlijk. De Europese 
Unie is immers de grootste netto-invoerder van 
grondstoffen wereldwijd. We zijn niet alleen voor 
onze economie en onze industrie van grondstoffen 
afhankelijk  maar ook voor de ecologische transitie. 
We hebben immers hulpbronnen nodig voor 
zonnepanelen  windmolens  batterijopslag enz.

INTERFEDERAAL DISCUSSIEFORUM 
CIRCULAIRE ECONOMIE

et VBO heeft met zijn leden-sectorfederaties het nterfederaal 
Discussieformum Circulaire Economie opgericht, waarin zowel de federale 
als gewestelijke ministers van Economie en ilieu vertegenwoordigd zijn. 

et doel? eer directe communicatie tussen de actoren van de circulaire 
economie en het aankaarten en voor verbetering ijveren van bepaalde 
hindernissen en struikelblokken bij de bedrijven inzake de ontwikkeling 
van de circulaire economie in België. 

et team van het competentiecentrum ustainabilit   Circulaire economie:  Vanessa Biebel  Aarnout Ecker.

VERPAKKINGEN: VERGUISD MAAR ONMISBAAR
Verpakkingen zijn onmisbaar. Ze moeten het 
product eerst en vooral beschermen gedurende 
de hele productie-, transport-, opslag- en 
consumptieketen. Een goed verpakt product 
voorkomt verspilling en afval.

De wetgeving inzake verpakkingen is interfederaal. Daarom hebben het 
VBO, Voka, Beci en UWE het platform Verpakkingen en Verpakkingsafval 
opgericht. Het coördineert de standpunten die worden verdedigd 
tegenover interregionale, federale en Europese overheden. Het brengt 
ook erkende organismen in die context (FostPlus en Valipac) samen.
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“OOK VOOR DE 
ECOLOGISCHE 
TRANSITIE BLĲVEN 
WE VAN HULPBRONNEN 
AFHANKELĲK”
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