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zin van: dit zijn voorspellingen. Het zijn geen voorspel-
lingen, het zijn geprojecteerde scenario’s, waar van 
alles nog mee kan gebeuren. Ik wil u de volgende sheet 
laten zien. Dit is zo’n voorbeeld van een overshoot 
collapse scenario, dat is het scenario gebaseerd op 
business as usual. We gaan gewoon door met zoals we 
bezig zijn, en wat gebeurt er dan? Dan geeft dit scenario 
aan, dat is het zwartste scenario, dat ergens in het jaar 
2020 een overshoot collapse ontstaat. Met over-shoot 
wordt bijvoorbeeld bedoeld dat de wereldbevolking  
zo doorschiet en tegelijkertijd de voedselproductie te 
weinig daarmee meegroeit, dat er een gap komt tussen 
voedselbeschikbaarheid en bevolking en dat er dan  
dus door epidemieën en dergelijke tot een gigantische 
reductie van de bevolking wordt overgegaan, wat 
natuurlijk een rampzalige situatie is. Dit zwarte 
scenario zullen we, naar mijn overtuiging, nooit 
bereiken, er zal een ander scenario uit komen, uit-
eindelijk, en wat dat gaat worden dat hangt ervan af 
wat wij daar aan doen.

Meadows zegt dus dat wanneer bijvoorbeeld de families 
op deze wereld, vanaf 1995 allemaal niet meer dan  
2 kinderen krijgen, wanneer de welvaart zoals van-
ochtend ook al genoemd is per hoofd van de bevolking 
in de ontwikkelingslanden, en dat is vijf van de zes 
miljard mensen die op deze aarde wonen, nog blijft 
groeien tot dat niveau van het westen is bereikt, en 
wanneer dan bovendien de industrie in staat is om 
binnen twintig jaar qua vervuiling en het gebruik van 
niet vervangbare grondstoffen, dat met 90% te hebben 
teruggebracht, dan komt er een scenario uit dat een 
duurzaam ontwikkelingsscenario is, waar dus geen 
rampen hebben plaatsgevonden en waar via tijdige 
maatregelen wordt gezorgd dat er een zachte landing 
plaatsvindt. Want vergeet u niet dat wij op dit moment 
op deze wereld groeien met ongeveer 100 miljoen 
mensen per jaar. Een getal dat onvoorstelbaar is, maar 
dat is natuurlijke een geweldige massabeweging die je 
niet zomaar eventjes bij stuurt en vandaar dat we op 
alle kanten, op alle fronten, ons best moeten doen dat 
we zorgen dat dát duurzame scenario berekend wordt. 
Die 90% reductie, dat kun je ook nog op een andere 
manier aangeven, met een eenvoudig rekensommetje. 
Laten we eens aannemen dat de milieubelasting van de 
aardbol, vandaag de dag, eigenlijk het maximum is wat 
deze aarde kan verdragen en de bevolkingsgroei nog 
doorgaat en binnen een jaar of dertig, veertig verdub-
belt. En wanneer we dan aannemen dat welvaartsgroei 
nog noodzakelijk is in de ontwikkelingswereld met 5% 
per jaar, terwijl de bevolking verdubbelt, dan gaat het 
bruto nationaal product van de hele wereld met een 
factor vijf omhoog. Dat betekent dat de milieubelasting 
door twee maal zoveel mensen en vijf maal zoveel 
welvaart met een factor tien omhoog gaat. Wil je dat 
compenseren met alle effecten van vervuiling en 
verbruik van niet-vervangbare grondstoffen, dan zal 
dat dus 1/10 moeten zijn, en dat is dus 90% reductie. 
Dat is een heel eenvoudig rekensommetje, maar het 
geeft aan dat we toch wel in die orde van grootte 
moeten denken.

Goedemorgen dames en heren, 

Ik ben geen verantwoordelijk ondernemer meer, en 
ben meer een observator en een katalysator, in tegen-
stelling tot de heer van Veen* die nog midden in het 
veld staat. Ik zou u graag in dit half uur een beeld 
willen schetsen van hoe ik denk dat in het samenspel 
tussen milieu en onderneming de situatie is gewijzigd 
in de afgelopen, zeg maar, tien jaar van een top-down 
aanpak in de wereld naar een bottom-up aanpak. Een 
bottom-up betekent dus dat meer verantwoordelijkheid 
en ook meer initiatieven worden genomen vanuit 
beneden dan alleen van boven, en ik denk, dat het 
verhaal van de heer van Veen daar een excellent 
voorbeeld van is.
Ik heb het genoegen gehad om zeven jaar geleden, in 
september 1988, op een symposium van BIG te spreken 
over milieumanagement, wat toen nog een buiten-
gewoon onrijp begrip was, en ik heb daar o.a., dat heb 
ik voor de aardigheid nog eens even opgezocht, gezegd 
dat wij eigenlijk, om de ecologie een onderdeel te laten 
worden, een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfs-
voering, met concrete voorbeelden en scenario’s 
zouden moeten werken, want die zijn alleen maar 
overtuigend. Die zullen aantonen dat economen, 
technologen en ecologen ieder voor zich hun gezichts-
veld moeten verruimen om tot een samenhangende 
aanpak te komen. En ik denk, dat de heer van Veen  
op een buitengewoon goede wijze heeft aangegeven  
dat dat precies is wat in zijn onderneming aan de gang 
is, en ook al voor een deel bereikt wordt.

Verder ben ik vorige week op een tweedaags congres 
geweest in Amerika, georganiseerd door het bedrijfs-
leven en voor het bedrijfsleven. Er waren 430 mensen 
aanwezig, en dat ging over hoe wij als bedrijfsleven de 
milieuproblematiek verder gaan integreren in onze 
strategie, in onze bedrijfsvoering, en daar zijn een paar 
opmerkelijke zaken aan de orde geweest, die ik u ook 
graag wil vertellen vanochtend, vandaar dat in het 
latere deel van mijn verhaal het accent wel erg ligt  
op de Amerikaanse situatie. Misschien is dat niet zo 
gek, want de heer van Veen heeft toch heel duidelijk 
gepraat over de Nederlandse situatie en dan kun je  
dat misschien eens een keer naast elkaar leggen.

De belangrijkste doorbraak die er is geweest in het 
denken van de mens op deze wereld, over de toekomst 
van de samenhang tussen economie en ecologie, de 
heer van Veen noemde dat ook al, is het rapport van 
Meadows geweest, 1972, ‘Limits to growth’, en zijn 
vervolgrapport daarop, in 1992, ‘Beyond the limits’,  
de grenzen voorbij. Beide rapporten tonen met 
scenario’s aan dat wanneer je de samenhang tussen de 
wereldbevolkingsgroei, voedselvoorziening, vervuiling, 
industriële groei en de natuurlijke bronnen met elkaar 
in verband brengt en daar bepaalde aannames op 
loslaat, dat je dan een aantal scenario’s kunt ontwik-
kelen, die aangeven hoe die samenhang in elkaar zit  
en wat er zou kunnen gebeuren als er bepaalde dingen 
wel of niet gebeuren. Zo algemeen moet het wel gesteld 
worden, want vaak zijn die rapporten gebracht in de 
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In Amerika is in 1990 door de dertig grootste bedrijven 
van Amerika het initiatief genomen tot een jaarlijkse 
grote conferentie, het zogenaamde Global Environ-
mental Management Initiative. Dat is dan ook de 
bijeenkomst waar ik vorige week geweest ben, waar ze 
heel, heel nadrukkelijk, bezig zijn om vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid en niet alleen maar vanuit de 
wetgeving, te kijken naar wat wij van binnenuit kunnen 
bedenken, doen, en handelen om milieuverantwoorde-
lijker te managen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij 
is, wat de heer van Veen ook genoemd heeft, dat men 
meer en meer ontdekt, dat als je niet ecologisch ver-
antwoord managed je op den duur slechter en duurder 
af bent dan wanneer je dat wel doet. Die omslag heeft 
geleid tot al deze initiatieven vanuit het bedrijfsleven. 
We zien in dezelfde periode ook andere networks 
tussen industrieën ontstaan. Ze zijn kort geleden 
geïllustreerd in het tijdschrift Tomorrow. Het tijdschrift 
Tomorrow heeft in de december-uitgifte een heel 
overzicht gegeven van die verschillende combinaties 
die in de hele wereld ontstaan zijn in het bedrijfsleven.

Het is ook zo dat het bedrijfsleven begint te ontdekken 
dat die ver van mijn bed problematiek op een aantal 
punten wat concreter en dichterbij komt. Een voorbeeld 
is het zoetwaterprobleem op deze aarde. De zoetwater-
voorziening vindt eigenlijk, als je praat over vervang-
bare grondstoffen, jaarlijks plaats door verdamping 
vanuit de zee. Daar komt ongeveer een tien à twaalf-
duizend kubieke kilometer, afhankelijk van hoe je het 
berekent, zoet water door beschikbaar. Dit is voor 
voedselproductie, voor drinkwater en dergelijke. Dat  
is een vaste hoeveelheid terwijl de bevolking groeit. De 
hoeveelheid vervangbaar water die beschikbaar komt 
per hoofd van de wereldbevolking wordt dus steeds 
kleiner. Uit de praktijkervaring is bekend, dat wanneer 
de hoeveelheid tussen de twee en de drieduizend 
kubieke meter per jaar per hoofd van de bevolking 
uitkomt je in een kritische zone komt, zowel qua 
voedselproductie, als qua drinkwater en industriewater. 
Binnen de komende twintig jaar komen wij daarom, 
mondiaal gesproken, in zeer grote problemen terecht 
wat betreft de beschikbaarheid van zoet water. Dat is 
dus veel directer dan een broeikaseffect en een ozon-
laag. Deze problemen wil ik zeker niet onderschatten, 
maar ik denk dat zoetwater de eerste overshoot 
collapse-problematiek gaat worden die wij in de wereld 
zullen meemaken. Mondiaal gesproken is het dan 
misschien wel over twintig jaar, maar regionaal zijn er 
nu al twintig landen in de wereld die in de gevarenzone 
zitten. Binnen tien jaar komen er ongeveer twaalf 
landen bij. Daar moet dus iets aan gebeuren. Dat is een 
uitdaging, ook voor het bedrijfsleven.

Ik had het over attitude veranderingen in het bedrijfs-
leven. Ik wil dat op een andere manier toelichten.  
Het bedrijfsleven hield zich vroeger primair bezig met 
de financiële middelen en de economische aspecten.  
In de loop van deze eeuw is daar met ups en downs,  
en met het ontstaan van veel sociale onrust maar 
tegelijkertijd ook veel sociaal inzicht, bijgekomen dat je 
niet alleen maar financial resources maar ook human 

Wat was nu het probleem van het rapport van de  
Club van Rome? En wat er ook daarna is gebeurd? Het 
probleem was dat het was opgesteld door wetenschap-
pers. Het werd verder geanalyseerd en uitgewerkt op 
mondiaal niveau door de toen in diezelfde tijd dat het 
rapport uitkwam, opgerichte United Nations Environ-
mental Programme (UNEP). In dezelfde tijd zijn ook  
de EPA in Amerika en het milieubeheer als politiek 
apparaat in Nederland opgericht. Het werd echter 
allemaal nog vrij abstract benaderd. Het bedrijfsleven 
stelde zich redelijk passief en afstandelijk op, in de  
zin van: “het is nog zover weg, wat moeten wij daar  
nu mee?”. In 1972 waren er scenario’s die aangaven 
dat over een jaar of dertig, veertig, vijftig, het fout zou 
kunnen gaan. Maar dat is te ver weg om daar een 
bedrijf mee lastig te vallen.

De volgende fase, dat je dus van het mondiale niveau 
vertaalt naar het nationale niveau, dat is eigenlijk de 
doorbraak geweest van het rapport Brundtland. Dit 
rapport is in 1987 uitgekomen, en daar hebben de 
nationale landen aan meegedaan. Dat was dus niet 
alleen maar een wetenschappelijk en een supra-natio-
naal studie-object maar een project waar alle naties aan 
mee hebben gedaan. Ook het bedrijfsleven, enigszins 
afstandelijk, heeft in een adviesfunctie aan bepaalde 
aspecten van het rapport meegewerkt. Maar het was 
toen nog een zeer politiek, internationaal en nationaal 
rapport. Daaruit voortgekomen is uiteindelijk het 
eerste NMP in 1989 in Nederland en vervolgens in  
RIO in 1992 de agenda 21. Hierin worden veel concreter 
en veel specifieker doelstellingen geformuleerd, regule-
ringen vastgesteld en wetten aanbevolen Men heeft de 
RIO-conferentie verlaten in een soort strategie van de 
hoop, en vol verwachting dat men het nu allemaal eens 
geworden was. Er moest op hoog niveau iets gebeuren 
en dat zou nu ook op gang komen. Het bedrijfsleven is 
daar toen ook minder afstandelijk en zelfs redelijk 
behoorlijk aanwezig geweest. U weet dat speciaal 
daarvoor opgericht is indertijd The Business Council 
for Sustainable Development. Zeventig directeuren 
van grote bedrijven van de hele wereld hebben zich 
verzameld om voor de RIO-conferentie het standpunt 
van het bedrijfsleven weer te geven. Maar het bedrijfs-
leven bleef toch, met name in het begin van die jaren 
van 1987 tot 1992, reactief en defensief hoewel geïn-
teresseerd.

Dan krijgen we de volgende fase, de derde fase, die  
dus eigenlijk het mondiale en het nationale niveau 
overstijgt, naar het private niveau. Het bedrijfsleven 
begint echt concrete initiatieven en maatregelen te 
bedenken en reageert niet meer maar wordt, zoals dat 
dan tegenwoordig heet, proactief. In de jaren 1990 tot 
1993, ontstaan er plotseling overal combinaties van 
het bedrijfsleven die zich gaan werpen op het onder-
werp duurzame ontwikkeling. Ik noem even de Inter-
nationale Kamer van Koophandel en de al genoemde 
Business Council. The Chemical Manufacturers 
Association in Amerika heeft het environmental 
care-programma ontwikkeld wat vervolgens is over-
genomen door de chemische industrie van Europa.  

vinden van oplossingen om het bestaande proces veel 
milieuvriendelijker te doen zijn. Overigens heeft 
Proctor & Gamble vorige week op het congres cijfers 
laten zien waar ze zeggen: precies, dat is er gebeurd de 
laatste drie jaar bij ons. We hebben het ingevoerd, het 
systeem op de werkvloer verbeterd, en we hebben 50% 
reductie bereikt van onze emissies. Maar dan ben je er 
nog niet, wantje bent altijd nog bezig met je bestaande 
processen en producten. Als je dan vervolgens je 
processen en producten gaat aanpassen, technologisch 
maar ook qua management, kun je een volgende stap 
maken. Je komt dan een heel eind in de buurt van de 
uitgangspunten van de zero-emission. Ik kan u 
rapporten laten zien, het milieurapport 1994 van 
Dupont bijvoorbeeld, waar die getallen gewoon concreet 
in staan. Het zijn dus geen praatjes. Het zijn dingen  
die gepubliceerd worden en waar men ook de nek voor 
uitsteekt. Als je meer wil bereiken, dan moetje verder 
gaan. Je moet niet alleen je proces gaan aanpassen 
maar je moet naar technologische innovatie. Dus 
andere grondstoffen, andere processen en andere 
producten waar de ecologische factor van het begin af 
aan is meegenomen bij de ontwikkeling van het product. 
Uiteindelijk is dat veel goedkoper dan wanneer je het 
pas in een latere fase doet. Ook bij de R&D is het 
meenemen van de ecologische factor van wezenlijk 
belang.

Op de sheet is een zeer schematisch beeld gegeven van 
wat er aan verschillende stappen nodig is om dit te 
bereiken. Ik denk dat uit het congres van vorige week 
bleek dat een groot aantal bedrijven in deze voorlaatste 
fase bezig zijn. Ze zijn lerende en hebben het over een 
learning-curve. Lerende van de fase waar men nu inzit 
komt men tot de ontdekking wat voor technologische 
optie zou moeten worden ontwikkeld, om tot een hele 
andere situatie te komen. Men leert al doende naar de 
derde fase toe te gaan. Daar is men over het algemeen 
nog niet aan toe wordt eerlijk gezegd. Men is er echter 
op technologisch niveau heel druk mee bezig om de 
laatste fase te gaan waarmaken. Intussen wordt er wel 
gerapporteerd, niet alleen maar door Dupont, maar 
ook door bijvoorbeeld 3 M, Olin en Proctor & Gamble, 
dat men van 1992 tot 1995 tussen de 60 en 80% 
reducties van emissies heeft bereikt. In vele gevallen  
is dit voorbij de target. Van Veen had het vanochtend 
over de 20% target van energiebesparing en zit nu op 
de helft (50%) daarvan. Zo is men dus echt heel goed 
bezig. Daarmee hangt samen een ontwikkeling die 
environmental performance measurement, milieu-
prestatiemeting genoemd wordt. Je ziet dat het  
bedrijfsleven selectief omgaat met de gegevens van 
milieuzorgsystemen. Wat zijn de meest essentiële 
aspecten voor ons bedrijf? Daarvan moeten dan 
targets, metingen, zichtbaar gemaakt worden door  
het hele bedrijf heen. Daarbij moet ook de verbeterings-
ontwikkeling worden aangegeven, net zoals met total 
quality. Op die manier komt men tot een doorgaande 
verbetering. Uiteindelijk kwam ook in die conferentie 
van vorige week benchmarking aan de orde. Zowel 
binnen het bedrijf waardoor men vergelijkingen kan 
gaan maken: doet de ene dat beter dan de andere? 

resources nodig hebt om goed te functioneren als 
onderneming. Het sociale beleid, de sociale factor is 
opgegroeid van een afdeling personeelszaken in een 
klein kamertje naar een topbeleidsaspect van de top 
van een onderneming. Ik denk dat we nu bezig zijn met 
de fase dat er erkend wordt door het bedrijfsleven dat 
niet alleen maar de financial resources, niet alleen 
maar de human resources, maar ook de natural 
resources een overlevingsaspect van de bedrijfsstra-
tegieën zijn. Als er geen grondstoffen meer zijn en  
alles wordt vervuild is er ook geen overlevingskans 
voor het bedrijfsleven. De heer van Veen is daar ook  
al op ingegaan. Dit is een schematische voorstelling 
van een ontwikkeling.
Tot nu heb ik gesproken over de mondiale problematiek, 
daarna het belangrijke samenspel tussen mondiaal en 
nationaal en vervolgens nationaal en privaat. Ik denk 
ook dat die privaatsector nooit tot de situatie was 
gekomen waar ze nu zitten als er niet eerst ook mon-
diale concepten waren geweest. Maar nu zie je een 
omschakeling plaatsvinden van de focus van de mon-
diale en nationale problematiek naar de private proble-
matiek. Het bedrijfsleven heeft dit opgepikt, ziet er iets 
in. Zowel qua overleving als qua kansen, en daar gaat 
dit congres tenslotte over. Wij zien nu in een aantal 
bedrijven en dan heb ik het even speciaal over Amerika, 
dat die bereid zijn, in staat zijn en de moed hebben, om 
te publiceren in hun milieujaarverslagen dat zij voor 
een aantal emissies en voor een aantal gebruiken van 
niet vervangbare grondstoffen naar de nul-optie toe 
willen, moeten, en naar ze zeggen ook kunnen. Waarom 
zeggen ze dat? Omdat ze zeggen: We hebben ook een 
total quality-aanpak gehad in onze bedrijven, de 
zogenaamde zero-defect, nul-afval of nul-afkeuring. 
Dat leek onhaalbaar maar in een groot aantal bedrijven 
is die haalbaarheid heel duidelijk gebleken. Waarom? 
Omdat total quality wordt ingevoerd met een meetsys-
teem met niet alleen maar lange termijndoelstellingen. 
Het belangrijkste is dat het meetsysteem de mensen 
inlicht over verbeteringen die plaatsvinden in de loop 
van de tijd. Iedere verbetering is weer een stimulans 
dat het weer beter kan. Dat proces, van continue 
verbetering met total quality is in een groot aantal 
bedrijven een succes geweest. Dat geldt ook voor 
veiligheid, en men borduurt voort op de ervaringen 
met kwaliteit en veiligheid. Hierdoor kunnen ook op 
het gebied van zero-emission binnen het bedrijf doel-
stellingen worden gesteld die haalbaar blijken. Ik heb 
in Delft geleerd dat onder druk alles vloeibaar wordt. 
Dat gaat niet maar zo, dus er zijn wel fasen voor nodig. 
Laten we bijvoorbeeld we zeggen dat een bedrijf een 
bepaalde emissieproblematiek heeft. Dan kun je, zoals 
dat vroeger gebeurde maar nu eigenlijk verleden tijd 
is, een end of pipe solution kiezen. Dat wil zeggen datje 
allerlei smerigheid produceert die in plaats van dat het 
de lucht ingaat. opgevangen wordt met een filter. Maar 
je bent het eigenlijk niet kwijt want het is gewoon een 
verschuiving van het ene medium naar het andere. 
Het is geen oplossing.

De volgende stap is milieuzorg, environmental care. 
Dat betekent dat je op de bedrijfsvloer gaat zoeken en 
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we apply a variation of the 80-20 rule. We find that 
eighty per cent of the environmental benefits possible 
from all initiatives in general derives from the first 20 
per cent of cost. We have found that on the average the 
regulatory driven work costs three times more than 
voluntary waste reduction for the same environmental 
benefit”. Dit soort ontwikkelingen zie je nu ontstaan 
omdat men steeds meer weet, ook in geld, wat men 
eigenlijk aan het doen is. Daarmee wordt het initiatief 
steeds verder in de richting van het bedrijfsleven 
getrokken. Milieujaarverslagen beginnen in een hoog 
tempo op te komen. In Amerika waren er 150 vorig 
jaar over 1993. Daar is een mooie analyse van gemaakt 
in het tijdschrift ‘Tomorrow’. Ook heeft Price Water-
house een rapport uitgebracht over wat er in het 
bedrijfsleven aan de hand is ten aanzien van deze 
issue. Hierin staat bijvoorbeeld dat drie jaar geleden 
20 % van de bedrijven aan environmental cost accoun-
ting deden en nu meer dan 60%. In dezelfde periode  
is de aandacht van de topboard voor environmental 
problems die ongeveer 20% was, gestegen tot 60%. Er 
is zelfs een handleiding uitgekomen voor jaarverslagen. 
Deze is gemaakt door een aantal bedrijven in Amerika 
die eenheid wilden brengen in de verslaggeving.

Tot slot zou ik nog twee ontwikkelingen willen noemen. 
Financiële instituten beginnen zich steeds agressiever 
en actiever op te stellen. Bank- en verzekeringsmaat-
schappijen, beleggingsinstellingen en beursautoriteiten 
besteden steeds meer aandacht aan milieuaspecten.
De business schools in Amerika beginnen de ecologische 
module op te nemen in hun programma’s.

Bij de faculteit bedrijfskunde van Groningen is het 
ongelooflijk noodzakelijk dat het ecologische aspect 
wordt meegenomen in het studieprogramma en ik 
hoop dat mijn verhaal daar een illustratie van is 
geweest. Dit heb ik in 1988 ook hier gepropageerd en 
heb daarover met veel mensen gesproken. Ik vraag  
me af hoe dat er nu bij staat bij bedrijfskunde.

Naar aanleiding van bovenstaande kom ik tot de 
volgende conclusies:
•  het bedrijfsleven begint initiatieven over te nemen
•  we gaan van top-down naar bottom-up
•  milieuprestatiebeoordeling wordt naast financiële 

prestatie steeds belangrijker, zelfs even belangrijk  
in de toekomst

Vervolgens denk ik dat in de volgende fase van het 
milieubeleid van de onderneming de technologie, een 
ongelooflijk belangrijk element gaat worden. Wanneer 
deze nieuwe fase van technologische ontwikkeling 
door het bedrijfsleven wordt opgepakt kan zij binnen 
de noodzakelijke twintig jaar een bijdrage leveren aan 
de duurzame ontwikkeling op lokaal niveau, op natio-
naal niveau en op internationaal niveau. En dan is het 
Big Business. Dank u.

*  Voorgaande spreker Ir. M. C. van Veen,  
voorzitter RvB Hoogoven.

Maar ook in branches van het bedrijfsleven zijn ont-
wikkelingen om onderling meetprestaties te gaan 
vaststellen die men aanvaard en vergelijkbaar acht. 
Vervolgens gaat men tussen bedrijven vergelijken. 
Tegen het bekend maken van bedrijfsgegevens bestond 
er in Amerika weerstand die nu in Europa nog steeds 
bestaat. Bovendien zou het bekend maken van bedrijfs-
gegevens ertoe kunnen leiden dat de overheid daar 
misbruik van gaat maken door die publicaties van 
doelstellingen te gaan hanteren als wetgevend.

Ook is het Amerikaanse bedrijfsleven bezig met full 
environmental cost accounting. Het blijkt dat een 
groot aantal bedrijven eigenlijk niet weet wat ze aan 
milieu uitgeven. Er zijn zoveel verschillende aspecten 
die je wel of niet als milieukosten kan hanteren. Daar 
moet een keer een systeem voor worden ontwikkeld 
wat een zo volledig mogelijk beeld geeft. Een beeld 
waarin zowel duidelijk wordt wat uitgegeven wordt 
aan milieu aan de kostenkant als wat ervoor terug 
verkregen wordt aan de batenkant. Bij Proctor & 
Gamble zijn ze daar vorig jaar mee begonnen. Zij 
zeggen dat de uitgaven voor het milieu van de chemi-
sche industrie in de buurt van de 6% liggen, op basis 
van omzet, en 20% op basis van kapitaalinvesteringen. 
Dit wil men nu veel specifieker gaan onderzoeken en  
er ook doelstellingen aan verbinden. Cost benefits 
analyses worden nu opgebouwd en men komt ten 
gevolge daarvan ook tot een vrijwillige niet door 
regulering opgelegde selectie van de meest effectieve 
milieumaatregelen die een bedrijf kan nemen op basis 
van z’n eigen kennis. De organisatie die dat congres 
voorbereidde heeft er allerlei boekjes over uitgegeven 
die gaan over total quality environmental management, 
benchmarking, incorporating environmental cost into 
business decision making en de integratie van environ-
mental, health and safety training. Er gebeurt dus 
nogal wat op dat gebied. Ik heb ook begrepen dat 
KPMG in Amerika, in samenwerking met de Warton-
school of the University of Pennsylvania en de Ameri-
kaanse chemische industrie een project gaat ontwik-
kelen om tot een in die branche aanvaardbare en  
goed opgebouwde aanpak te komen. Wat zijn eigenlijk 
precies onze milieukosten, wat kunnen we er aan doen 
om ze te verlagen en wat kunnen we er aan doen om er 
baten mee te verdienen? Een heel interessant initiatief 
dat aangeeft dat de aandacht steeds meer wordt 
gericht op het omzetten van de meer kwantitatief 
gerichte milieu-aanpak, tonnen, grammen en liters te 
vertalen in dollars en in ons geval in guldens.

Om een illustratie van de veranderingen, van reguleren 
naar initiatieven, te geven citeer ik uit een voordracht 
van de chairman van Du Pont van vorige week waarin 
hij zegt: “Meanwhile existing regulations do not take 
into account the increasing sophistication of industry 
practices, that can accomplish pollution contrail on a 
voluntary basis for a fraction of the cost of command 
and control regulations. At Du Pont reducing one 
pound of waste can cost as little as a penny per pound 
or as much as a thousand dollars per pound, to encour-
age the implementation of the most effective options 




