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Op 14 februari keurde de Raad van Bestuur het beleidsplan van de dienst Marketing goed. 

Daarin was de intentie opgenomen om dit voorjaar een kadernota voor te leggen waarin het 

ethisch kader voor de samenwerking met commerciële partners werd uitgeschreven. Deze 

nota heeft de ambitie om werkbare en tegelijk transparante richtlijnen voor samenwerking 

met commerciële partners te definiëren, te bekrachtigen en te implementeren. Het voorstel is 

om deze nota als bijlage bij het eerder goedgekeurde beleidsplan te voegen.  

 

1. Algemeen 

Natuurpunt kiest er voor om samen te werken met commerciële partners. We beseffen 

daarbij ten volle dat dergelijke samenwerkingen vroeg of laat risico’s kunnen inhouden voor 

onze geloofwaardigheid. Gezien onze geloofwaardigheid ons hoogste goed is, doen we er 

alles aan om dit risico tot het minimum te beperken. Het hanteren van een ethisch kader voor 

de samenwerking met commerciële partners moet hierbij een hulpmiddel zijn.  

In het verleden zijn diverse pogingen ondernomen om een set criteria op te stellen die in een 

minimaal kader van screening en ethische toets moesten voorzien voor samenwerking 

tussen Natuurpunt als NGO en bedrijven (corporate partners). Deze oefeningen resulteerden 

in het beste geval in een intern debat en besluitvorming op een bestuurlijk niveau maar 

bleven daarna allemaal dode letter, werden niet gedragen en in operationeel werkbare 

formats omgezet. 

De toename aan (grote) bedrijven die ons consulteren, of die wij actief benaderen, en 

waarmee we samenwerkingsverbanden opzetten noodzaakt ons steeds meer om een 

minimaal regulerend of normerend kader te hebben. De voornaamste redenen om hier nu 

werk van te maken zijn: 

 • de noodzaak aan een aftoetsbaar beleid met betrekking tot het intern evalueren in 

hoeverre bedrijfsactiviteiten van potentiële commerciële partners conflicteren met de 

eigen verenigingsethiek (zoals die ondermeer naar voor komt in het missie/visie en 

waardendocument van Natuurpunt) 

 • de noodzaak aan een aftoetsbaar beleid naar al onze stakeholders (CSR/MVO) zijnde 

leden, vrijwilligers, medewerkers, partners in het werkveld, overheden en bedrijven. 

 • de noodzaak aan een risk management strategie inzake samenwerking met bedrijven 

(exit strategy) 

 • het gegeven dat stagnerende en wellicht teruglopende subsidiestromen ons alsmaar 

sneller zullen noodzaken om alternatieve financieringsbronnen aan te boren. Of dus 

pro actief afbouwen van afhankelijkheid van overheden en diversificatie van inkomsten. 
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Het spreekt voor zich dat een dergelijk normerend kader gezien de snel wijzigende 

maatschappelijke context aan permanente bijsturing en verandering onderhevig is. 

 

2. Voorbereiding 

Bij het tot stand komen van deze hernieuwde oefening gingen we niet over één nacht ijs en 

lieten we geen mogelijkheid tot benchmarken onbenut. Ook in de toekomst zullen we ons 

eigen ethisch kader permanent aftoetsen aan de ontwikkelingen bij sectorgenoten in het 

bijzonder en relevante initiatieven op een breder maatschappelijk terrein. We staken 

ondermeer ons licht op bij organisaties die met eenzelfde vraag of problematiek worstelen. 

Dit leverde heel wat interessante informatie en inzichten op maar ook de vaststelling dat er 

volstrekt geen eenduidigheid bestaat met betrekking tot beleid en operationele aanpak. 

Streven naar een autonome strategie en invulling primeert op een globaal ethisch normerend 

kader. We namen tevens kennis van relevante normeringen terzake (bijv. ISO 14001 en ISO 

26000), relateerden deze oefening ook aan standaarden inzake CSR-beleid, aan 

internationaal gehanteerde standaarden zoals IAO.  

In de marge van dit verhaal valt te verwachten dat het in toenemende mate de moeite zal 

lonen en een noodzaak zal worden om onszelf als organisatie te bevragen omtrent de mate 

waarin we baat hebben bij het opzetten van een coherent milieumanagementsysteem en het 

behalen van een effectieve norm alsook om onszelf in te schrijven in transparante richtlijnen 

voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De tijden waarin organisaties met 

substantiële publieke en private middelen kunnen werken zonder heldere en controleerbare 

verantwoording af te leggen aan de buitenwereld en aftoetsbaarheid rond het gevoerde 

beleid en meetbare resultaten te garanderen zijn stilaan voorbij. 

 

3. Een ethisch kader op het niveau van de Vlaamse milieu- en natuurbeweging 

We namen deel aan de collegagroep bij de Bond Beter Leefmilieu (BBL) die tot doel had een 

verkennend debat te voeren mbt zin en onzin van een ethisch charter en het handhaven 

daarvan. Dit resulteerde alvast, naast een constructief en boeiend debat, in volgende 

conclusies: 

 • We onderschrijven de mogelijkheid om tot een formeel ethisch charter te komen dat 

eerder dient als officieel kader en principes en gebruikt kan worden in externe 

communicatie (website…) voor de ganse milieu- en natuursector 

 • Daarnaast is er nood aan een praktische checklist voor intern gebruik: eigen criteria 

voor sponsoring en samenwerking waarmee niet wordt uitgepakt. 

Deze uitsluitende criteria als grootste natuurvereniging van Vlaanderen mee ondersteunen 

zou alleszins een stap vooruit zijn en een basis voor een sectorieel gedragen normerend 

kader scheppen (wat op zich een prestatie zou zijn). Deze richtlijnen zouden ook 

zondermeer een vertaalslag moeten vinden in al onze commerciële overeenkomsten. De 

‘richtlijnen milieubeweging bij het aangaan van samenwerking met bedrijven’ bevat volgende 

elementen :  

 • We waken erover dat bedrijven aan hun wettelijke verplichtingen voldoen in het 

bijzonder inzake milieu, arbeidsrechten en mensenrechten. 
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 • We waken erover dat bedrijven in hun communicatie (informatie, reclame, 

imagogebonden) op weloverwogen wijze omspringen met het milieu, andere 

maatschappelijke thema’s en samenwerking met ons.  

 • We bewaren ten allen tijde onze onafhankelijk. 

 • We zijn steeds open en transparant over onze aangegane samenwerking met 

bedrijven. 

 • Onze samenwerking met bedrijven is eindig in de tijd en opzegbaar.  

 • We hebben binnen de sector respect voor elkaars keuze mbt de samenwerking die we 

aangaan met bedrijven.  

 

4.  Een (specifiek) ethisch kader voor Natuurpunt 

Het kader dat is vastgelegd bij de BBL dient verfijnd te worden op het niveau van 

Natuurpunt. Daarbij worden een aantal uitgangspunten geformuleerd waarvan we willen 

vertrekken. 

 

4.1 Doel van deze hernieuwde oefening Algemeen zijn we ervan overtuigd dat werken met 

een duidelijke set interne richtlijnen en een overkoepelende ethische code op sectorniveau 

twee belangrijke effecten kan sorteren inzake het samenwerken met bedrijven. 

Enerzijds behouden we hierdoor een soepelheid inzake aangaan van 

samenwerkingsverbanden wat onze bedrijfsvriendelijkheid ongetwijfeld ten goede komt 

(veeleer dan blacklists of overdreven rigide uitsluitingscriteria). Anderzijds staat het hanteren 

van een aantal duidelijke richtlijnen garant voor het verhogen van onze exclusiviteitswaarde 

en ons sérieux als organisatie. We gaan niet zomaar gratuit met iedereen een samenwerking 

aan. 

 

Deze werkwijze veronderstelt minimaal: 

 • Een set werkbare ‘ethische richtlijnen’ (veeleer dan rigide en per definitie onwerkbare 

uitsluitende criteria)  die we onderschrijven op sectorniveau (zie supra)  

 • Het opstellen van een checklist waardoor we een potentiële commerciële partner zelf 

minimaal kunnen screenen op basis van vrij beschikbare sociale, economische en 

ecologische informatie. 

 • Het uittekenen van een transparant systeem van besluitvorming en informeren (wie 

beslist wanneer?). 

 • Het inbouwen van knipperlichtmechanismen die moeten vermijden dat het risico 

voortvloeiend uit de samenwerking groter is dan de opbrengst. Vragen die we daarbij 

permanent moeten stellen: 

  - Wanneer zijn de waarden en reputatie van een bepaald bedrijf onverenigbaar met 

deze van de organisatie? 

  - Wanneer is er sprake van een vorm van belangenvermenging die de 

onafhankelijkheid van de organisatie bedreigt? 

  - Etc. 
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 • Het uittekenen van een werkbaar systeem van Risk Management i.e. zo accuraat 

mogelijk proberen vast te leggen welk type van samenwerking we kunnen verbinden 

aan welk type onderneming  

 • Een duidelijke communicatiestrategie. Hoe en in welke mate communiceren we over 

welke vorm van samenwerking? 

  

4.2 We werken niet met een ‘black-list’ 

 • Het spreekt voor zich dat een aantal bedrijfssectoren niet in aanmerking komt voor 

samenwerking (bv wapen- en nucleaire industrie) maar verder lijkt het vrij zinloos om 

met eindeloze blacklists en dus te rigide uitsluitingscriteria te werken. Het eindresultaat 

is ongetwijfeld het einde van elke vorm van commerciële samenwerking met het gros 

van de bedrijven, niet noodzakelijk enkel van multinationale aard.  

  We geven enkele voorbeelden: 

 
- Natuurpunt  werkt samen met Swarowski, producent van optisch materiaal 

(verrekijkers, telescopen). Nochtans is veruit de grootste markt voor Swarowski de 
wapenindustrie en de jacht.  

- De grootste sponsor van Natagora is het Waals Gewest dat tevens 
hoofdaandeelhouder is van FN herstal, Waals wapenfabrikant. 

- Heidelberg cement leverde ongetwijfeld wereldwijd beton voor het bouwen van 
kerncentrales, maar heeft een structurele samenwerking met Birdlife. 

 

4.3 Hoofddoel is fondsen genereren   

  Als we met Natuurpunt met een bedrijf in zee gaan, dan is de eerste doelstelling er 

voor te zorgen dat er fondsen, natura materiële middelen bv. terreinen of zichtbaarheid 

worden gegenereerd om onze werking te ondersteunen. Dit gebeurd bij voorkeur op 

structurele basis. Natuurlijk past de keuze die het bedrijf maakt om met Natuurpunt 

samen te werken in een strategie van het bedrijf waarbij men een ‘maatschappelijke’ rol 

wil gaan opnemen (tenzij het nog om een vorm van green-washing gaat) richting 

natuur. Maar wij hebben niet de ambitie om op een directe manier de strategie van een 

bedrijf te gaan beïnvloeden. Indirect gaan we alleen al door een samenwerking aan te 

gaan uiteraard wel, hoe minimaal ook, mee wegen op het duurzaamheids- of 

ecologisch beleid van een bedrijf.  Anderen zoals bv WWF hebben wel projecten lopen 

waarbij WWF zich engageert om met het bedrijf een traject af te leggen waarbij samen 

wordt gezocht naar een aangepaste bedrijfsvoering. Wij hebben echter die competentie 

niet in huis en zien dit ook niet als onze kernopdracht. Wij kunnen dus hoogstens de wil 

van een bedrijf, om met zijn personeel en klanten iets te doen voor de natuur, 

beantwoorden door een vorm van samenwerking aan te bieden.  

  Dat er wel degelijk op de strategische keuzes van bedrijven kan gewogen worden 

vanuit internationale koepels bewijst ondermeer bijv. de samenwerking tussen Birdlife 

International en de Heidelberg groep. Onze actieve participatie aan de werking van 

deze internationale koepelorganisatie strekt dan ook tot aanbeveling als we impact 

willen hebben op de strategie van grote bedrijven of bepaalde bedrijfssectoren 
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4.4 we werken met bestaande vormen van screening 

  Keuzes maken om al of niet samen te werken met een commerciële partner 

veronderstelt dat je kan nagaan of het bedrijf op een aantal punten voldoende goed 

scoort. Zelf een exhaustief systeem van screening opzetten is binnen de bestaande 

capaciteit die de organisatie heeft niet mogelijk. Niet enkel vraagt dit een uitgebouwd 

apparaat dat op continue basis capabel is om, desgewenst op het terrein, te monitoren 

en screenings uit te voeren, het vraagt ook een aanzienlijke tijdsinvestering en de 

nodige middelen. We kiezen er dus voor om in geval van samenwerking met 

internationale bedrijven, minimaal een check te doen bij een aantal organisaties die 

een uitgebouwd apparaat hebben voor screening van bedrijven of de toegang tot 

organisaties die hen daarin ondersteunen. Uiteraard kan deze informatie aangevuld 

worden met andere beschikbare informatie, onder meer vanuit ons eigen netwerk. In 

concreto maken we daarbij gebruik van de informatie die systematisch beschikbaar 

gemaakt wordt door:  

- Greenpeace 

- Triodos bank 

- Ethibel sustainability index 

- Andere international sustainability-indices 

  Het betreft hier informatie die ofwel publiek beschikbaar is of die we verkrijgen via 

partnerships met deze organisaties.1 

  Daarnaast is het zonder al teveel moeite mogelijk en noodzakelijk om zelf een 

elementaire checklist op te stellen en te volgen bij de start van een samenwerking met 

bedrijven. Deze checklist dient volledig geënt te zijn op publiek beschikbare en/of 

opvraagbare informatie. Elementen die onderdeel kunnen vormen van een checklist 

komen verder aan bod. Deze checklist kan ook dienen als leidraad bij verkennende 

gesprekken en voorgelegd worden aan het bedrijf in kwestie. Het volgen van een 

elementaire checklist kan toegepast worden op alle bedrijven die ons contacteren, dus 

niet enkel MNO’s. Waar nodig kunnen we deze ook laten invullen door een relevante 

selectie aan bedrijven waarmee we vandaag reeds een samenwerking hebben. We 

stellen in concreto voor om dit minstens te doen voor onze categorie 1 bedrijven.2 

 

4.5 Sponsoring, giften 

Een wezenlijk verschil in onze samenwerking met commerciële partners en de 

gehanteerde criteria om al dan niet samen te werken is te vinden in de vorm. Deze 

nota handelt specifiek over een ethisch kader voor commerciële samenwerking met 

bedrijven. De nadruk ligt hier op de wederkerigheid. Bedrijven genereren middelen 

voor de organisatie versus return in communicatie, bereiken van onze achterban etc. 

Belangrijke elementen in deze vorm van samenwerking zijn de lange termijn en het 

brede gebruik van de respectievelijke merknaam. Het opzetten van en communiceren 

                                                
1 To do: check bij onze huisbankier en commerciële partner BNP Paribas Fortis in welke mate zij ons hierin 

kunnen adviseren. 
2 De dienst marketing werkt met een categorisering aan bedrijven afhankelijk van de financiële grootorde van de 

samenwerking. In omgekeerde richting staan hier specifieke pakketten aan samenwerking tegenover. Cat. 1 + 

50.000, cat 2. + 10.000 - < 50.000, cat 3. < 10.000. Zie ook bijlage 1 
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over een dergelijk partnership is altijd onderwerp van een voorafgaandelijke grondige 

screening en formele besluitvorming zoals omschreven in deze nota. 

Zonder ons te willen verliezen in semantische debatten maken we daarnaast ook nog 

een onderscheid tussen de begrippen ‘sponsoring’ en ‘giften’. Een zeer belangrijk 

element in deze is de wijze waarop we omgaan met wederzijdse communicatie. 

Gift: betreft een directe financiële steun door een bedrijf waarbij de geschonken 

middelen vrij aan te wenden zijn door de organisatie. We communiceren in regel niet 

over de schenking of samenwerking. Een gift aanvaarden we in principe en houden 

we buiten de scoop van deze oefening omdat er geen sprake is van wederkerigheid. 

Toch behouden we ons het recht voor om een gift van een bedrijf te weigeren indien 

we van oordeel zijn dat we op geen enkele manier verbonden willen worden met een 

bedrijf om welke reden dan ook. Het veronderstelt dus dat we minimaal nagaan van 

welke bedrijven we giften krijgen.  

Sponsoring:  betreft directe financiële of materiële steun door een bedrijf. Dit kan 

bedoeld zijn voor invulling van een concrete en duidelijk afgebakende 

organisatiebehoefte (it,  gebouwen, uitrusting, personeel, consultancy). We 

communiceren over deze samenwerking louter in functie van het project en voor de 

duur van het project. De samenwerking valt in elk geval onder de hieronder vermelde 

werkwijze. 

 

4.6 Communicatie 

We kunnen niet genoeg transparant communiceren naar alle betrokkenen over de 

aard en vorm van samenwerking met bedrijven. Zeker in tijden van ongrijpbare social 

media zal degene die in alle eerlijkheid communiceert ook op de grootste loyauteit 

van zijn achterban kunnen rekenen, ook als het eens fout dreigt te lopen. Lastig om te 

managen, al die mondige stakeholders, maar meteen ook de beste toetssteen om 

permanent na te gaan waar de grenzen van samenwerking tussen maatschappelijk 

gedreven organisaties en bedrijven zich bevinden. 

 

4.7 Onze samenwerking met Natagora 

Praten over ethische richtlijnen voor bedrijven wil ook zeggen dat we praten over en 

met bedrijven die een nationale of internationale dimensie hebben. Hoewel dit het 

proces ongetwijfeld vertraagt en complexer maakt moeten we de vraag stellen of we 

er niet goed aan doen om tot een uniforme werkwijze te komen met de collega’s van 

Natagora. In de praktijk zijn heel wat commerciële partners namelijk gedeelde 

partners. Op deze manier vermijden we ook diffuse communicatie naar de 

bedrijfswereld vanuit de natuurverenigingen. Vragen tot samenwerking met nationale 

of internationale bedrijven behandelen we nu reeds op een nationaal niveau en het 

gesprek rond een gemeenschappelijk ethisch kader en screeningsmechanisme is 

lopende. 

 

5. Waar willen we naar toe met onze samenwerking met commerciële partners ? 

Het in februari 2012 door de RvB goedgekeurde beleidsplan marketing stelt als één van de 

primaire doelstellingen om de inkomsten uit samenwerking met commerciële partners de 
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komende jaren fors op te drijven. Het plan voorziet een groei van de inkomsten van 574.000 

euro in 2012 naar 1.363.000 euro eind 2014. De voorbije maanden werd de visie over hoe 

we dit willen aanpakken verder uitgekristalliseerd. Het is de bedoeling om over de periode 

van het goedgekeurde plan (2012-2014) structurele samenwerkingen op te zetten met een 

brede waaier aan bedrijven die actief zijn binnen de diverse grote economische 

activiteiten/sectoren. In elke sector willen we tegen eind 2014 een structurele samenwerking 

opzetten met één grote speler (minimaal 50.000 euro per jaar, overeenkomst voor minstens 

3 jaar). Daaraan zal een vorm van exclusiviteit gekoppeld zijn, maar we willen wel telkens de 

ruimte houden voor een aantal kleinere projecten met kleinere spelers uit diezelfde sector. 

Twee voorbeelden : In de financiële sector hebben we een grote structurele samenwerking  

afgesloten met BNP Paribas Fortis (tot 120.000 euro per jaar, onbepaalde duur). Deze 

samenwerking sluit een structurele samenwerking uit met rechtstreekse concurrenten zoals 

KBC, ING en Belfius, maar laat wel ruimte voor samenwerking met Triodos Bank, 

Recordbank, Citybank, enz. In de energiesector hebben we een overeenkomst rond met 

Lampiris. Deze overeenkomst sluit een samenwerking met anders energieleveranciers uit, 

maar laat wel ruimte voor andere spelers in de energiesector zoals Synergrid, Fluxys, 

Beauvent of Electrawinds. 

Tabel 2 in bijlage geeft een overzicht van de sectoren waarin we de komende jaren 

structurele samenwerkingen willen zoeken en uitbouwen en geeft tegelijkertijd een overzicht 

hoe de bestaande samenwerkingen passen in dit kader. 

Dit ethisch kader moet ons helpen om binnen elk van deze sectoren op zoek te gaan naar de 

meest geschikte partners. Daarbij zullen we ons vooral laten leiden door de externe 

screenings om op zoek te gaan om de ‘best in class’-partners te selecteren. Uiteraard zullen 

we deze selectie moeten combineren met de mogelijkheid om ingangen te vinden bij 

potentiële partners. 

 

6. Voorstel werkwijze 

Een kritische analyse van de welig tierende ethische codes, criteria, charters etc. laat ons 

concluderen dat de werkwijze van Birdlife International meest getuigt van zin voor realiteit 

waarbij tegelijk voldoende ruimte blijft om, onder welke vorm dan ook, een partnership op te 

zetten met een breed scala aan commerciële partners. Bijkomend voordeel van het enten 

van onze eigen werkwijze op dit scenario is uiteraard dat we ons daarmee in meer of 

mindere mate conformeren aan de richtlijnen van onze internationale koepelorganisatie. 

Naar analogie met Birdlife stellen we voor om te werken met een minimale categorisering 

van bedrijven namelijk rood, oranje en groen (of welke andere terminologie dan ook 

wenselijk is).  

Werkwijze: 

 

 • Rood: bedrijven die te catalogeren zijn onder de uitsluitende voorwaarden en waarmee 

geen samenwerking mogelijk is: 

 
o Wapenindustrie (100% wapenproducenten, geen toeleveranciers) 
o Nucleaire industrie (Elk energiebedrijf dat een deel van zijn energieproductie 

haalt uit kernenergie of bedrijf dat zuiver in de nucleaire sector actief is zoals 
bijv SCK) 
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 • Oranje: bedrijven waarmee we onvoldoende vertrouwd zijn, met een negatief milieu-

imago of een twijfelachtig imago wat duurzaamheid betreft, maar die toch duidelijke 

inspanningen leveren inzake minimaliseren van milieu-impact en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen is samenwerking mogelijk. Om de afweging te maken 

worden ze door ons gescreend op basis van onderstaande criteria :   

 
1. Is de initiatiefnemer binnen het bedrijf het topmanagement of de 

verantwoordelijke MVO 
2. Staat het bedrijf bij monde van het topmanagement zonder meer achter de missie 

en visie van Natuurpunt 
3. Onderschrijft het bedrijf in kwestie minimaal het globaal sectorcharter 
4. Onderschrijft het bedrijf in kwestie minimaal de IAO-normen 
5. Houdt het bedrijf zich aan de nationale en internationale milieuwetgeving 
6. Is het bedrijf lid van een MVO-netwerk (Kauri, Business&Society …) 
7. Rapporteert het bedrijf systematisch over het MVO-beleid, legt het bedrijf 

systematisch rekenschap af aan alle stakeholders mbt het gevoerde beleid en de 
resultaten (mate van accountability & transparancy) 

8. Heeft het een Milieu- of duurzaamheidcharter ondertekend 
9. Heeft het bepaalde ISO-normen gehaald mbt milieumanagement en MVO 
10. Heeft het bedrijf een systematiek van maatschappelijke screening van 

onderaannemers 
11. Werd reeds eerder samengewerkt of zijn er lopende samenwerkingsverbanden 

met andere milieu/natuurorganisaties 
12. Zijn er geen conflicten geweest tussen dit bedrijf en bepaalde NP afdelingen 

 

Indien op bovenstaande criteria een globaal positief antwoord te geven is, dan kan 

de Dienst Marketing een samenwerking verder in overweging te nemen. Dit dient 

evenwel aangevuld te worden met een positief rapport van de Dienst marketing over 

de inschatting van mogelijk negatieve perceptie van deze samenwerking door het 

grote publiek en het bijhorende brand-risk.  

Is het resultaat van beide oefeningen positief, dan geeft dit groen licht aan de Dienst 

Marketing om verder te gaan. Het resultaat van deze oefening wordt systematisch 

overgemaakt aan de Algemene Directeur. 

 

Is het rapport van de Dienst Marketing niet of onvoldoende positief, dan wordt het 

resultaat van de hele oefening overgemaakt aan de Algemene Directeur die het 

desgewenst voorlegt aan de Staf. Indien er geen inhoudelijke overeenstemming 

wordt bereikt binnen directie/management eindigt het dossier. Indien het over heel 

grote dossiers gaat of indien een dossier mogelijk raakt aan de strategie van de 

vereniging wordt het doorverwezen naar de Raad van Bestuur. 

 

  

 • Groen: bedrijven die volledig in orde zijn met (internationale) milieuwetgeving, en soms 

zelfs verder gaan, die ook als milieuverantwoord bekend staan bij het grote publiek.  

Voor de selectie van groene partners vallen we terug op de overzichten terzake die 
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gegenereerd worden door eerder genoemde organisatie: Greenpeace, Triodos en 

Ethibel. Wie daar tot de beste leerlingen van de klas behoort is dat automatisch bij ons 

ook. Dit neemt niet weg dat het bedrijf in kwestie onze checklist dient te beantwoorden 

en de nodige info moet verstrekken. 

 

Algemeen 

 • Beheer van de checklist is in handen van de Dienst Marketing. 

 • Beslissing om een specifiek dossier door te verwijzen naar de Raad van Bestuur voor 

finale beslissing is in handen van management/directie. 

 • In geval van doorverwijzing naar management / Raad van Bestuur resulterend in een 

positief advies (al dan niet met beperkende voorwaarden) dient de dienst marketing 

een systematische terugkoppeling naar de Raad van Bestuur te garanderen. Dat zal 

gebeuren in het kader van de jaarlijkse/halfjaarlijkse rapportage van samenwerking met 

commerciële partners. 

 • De Raad van Bestuur heeft uiteraard het recht om toelichting te vragen bij de beslissing 

rond concrete dossiers. Zij kan desgevallend door meerderheid bij stemming aan het 

management de opdracht tot exit -of juist voortgang- geven. Weliswaar met respect 

voor het aangegaan engagement. 

 • Hoewel het globale professioneel team van Natuurpunt in het kader van algemene 

transparantie op regelmatige basis zal geïnformeerd worden over lopende partnerships 

heeft het geen stem in besluitvorming terzake. 

 

Stappenplan 

 
- De Raad van Bestuur heeft geoordeeld dat zij principieel akkoord kan gaan met 

deze werkwijze tijdens haar zitting van 19 juni. 
- De Dienst Marketing hanteert deze werkwijze voor nieuwe samenwerkingen en past 

dit beperkt retroactief toe op de bestaande overeenkomsten van categorie 1  
- De Dienst Marketing heeft binnen de schoot van de koepel BBL verdergewerkt aan 

het opstellen en verfijnen van een algemeen normerend ethisch kader voor de 
sector voor samenwerking met bedrijven. Dit werd goedgekeurd door de RvB van 
Natuurpunt op 16 oktober 2012. 

- De Dienst Marketing krijgt het mandaat om haar gesprek met Natagora verder te 
zetten om tot een zoveel mogelijk uniforme werkwijze te komen met betrekking tot 
nationale en internationale partners. 

- De Dienst Marketing krijgt de opdracht om dit kader bekend te maken bij de 
geledingen van de vereniging en in een voor hen bruikbare format aan te bieden. 

- De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de dienst marketing om samen met de 
dienst communicatie een communicatieplan op te stellen met betrekking tot onze 
achterliggende criteria inzake samenwerking met bedrijven en globaal ethisch 
charter (minimaal terug te vinden op onze website, actief gecommuniceerd naar 
onze achterban en in de jaarrapportering) 

- Deze werkwijze zal tegen de zomer van 2013 geëvalueerd worden door de Dienst 
Marketing. Deze evaluatie zal gerapporteerd worden aan de Raad van Bestuur. 

Bijlage 1 : Overzicht en categorisering actuele partnerships Natuurpunt 

Bijlage 2: Overzicht relevante economische sectoren en bestaande partners 


