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Grotere betrokkenheid banken

Afgezien van het feit dat de leiding van Natwest een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid wil uitdragen 
voor de bescherming van het milieu, is het beleid heel 
duidelijk ingegeven door het feit dat banken steeds 
meer betrokken zullen raken bij de aansprakelijk-
heidsprocedures op milieugebied. Dit kan directe 
aansprakelijkheid betreffen voor het schoonmaken 
van bijvoorbeeld vervuilde grond. Hierbij worden  
alle betrokken partijen, inclusief de bank, individueel 
en collectief verantwoordelijk gesteld. Dit is in een 
concept EG-richtlijn opgenomen.
Ook indirecte aansprakelijkheid behoort tot de 
mogelijk heden. Wanneer een commerciële instelling 
namelijk niet over voldoende middelen beschikt om 
aan nieuwe wetgeving te voldoen of wanneer het 
bedrijf eenvoudig niet aan wettelijke verplichtingen 
voldoet, kan de bank worden aangesproken. Een 
andere concrete bedreiging is dat, wanneer de krediet-
nemer in gebreke blijft ten aanzien van hypothecaire 
verplichtingen, panden in het bezit van banken komen 
waar mogelijk grondvervuiling aansprakelijkheden 
blijken te bestaan. Deze komen dan immers voor 
rekening van de bank.
Onlangs is in de Verenigde Staten door een uitspraak 
van de Supreme Court, de bank zelfs mede-aanspra-
kelijk gesteld voor schoonmaakkosten van vervuiling, 
omdat de bank in staat zou zijn geweest om de besluit-
vorming over afvalverwerking te beïnvloeden (U.S. vs 
Fleet Factors Corp.).

Milieubeleid Natwest

Op 6 september jl. werd de voortrekkersrol van Nat-
west nog eens geïllustreerd door een perscommuniqué3 
met als kop ‘Natwest introduces ‘Green’ lending code’. 
Met die code loopt Natwest voorop in Europa. De Green 
lending code houdt in dat commerciële instellingen 
worden ingedeeld in een ranglijst dat het risico aan-
geeft dat de instelling loopt ten aanzien van milieu- 
aansprakelijkheid. Daarnaast probeert Natwest haar 
staf wereldwijd op de hoogte te houden van de beste 
milieupraktijken. Zij gelooft dat bedrijven die ecologisch 
de hoogste standaard aanleggen op lange termijn het 
meest winstgevend zullen zijn. Zo heeft Natwest eind 
1990 een programma gestart van interne audits om 
over het hele terrein van hun wereldwijde zakelijke 
activiteiten na te gaan hoe goed de milieufactor wordt 
meegewogen en waar verbetering nodig is. Dit geldt 
zowel voor het milieubeleid van de klanten als voor het 
interne milieugedrag van de bank. De introductie van 
het programma duurt twee jaar. Bovendien is de bank 
een grote sponsor van het World Wide Fund for Nature 
(WWF). Naast een ideologisch aspect, heeft dit een 
commercieel argument. Hiermee zou namelijk klanten-
winning, met name jongeren, te behalen zijn.

Banken zullen in de toekomst 
steeds meer aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor de milieuver-
vuiling door hun cliënten. De ban-
ken zullen daarom in toenemende 
mate aandacht moeten besteden 
aan de ecologische factor. Over de 
relatie die er tussen het milieu en 
de banken bestaat, gaat dit artikel.

Uit een recent onderzoek1 bij 250 
grote bedrijven en commerciële  
instellingen in West- en Oost- 
Europa, bleek dat van de onder-
zochte bedrijven slechts 50% een 
milieubeleid heeft. Dit beleid richt 
zich hoofdzakelijk op de technische 
en juridische aspecten van over-
heidsvoorschriften. Ook bleek dat 
banken weinig aandacht beste-
den aan het milieubeleid van hun 
cliën ten. Geen van de ondervraag-
de bedrijven had van de banken 
enige druk ondervonden ten aan-
zien van het milieu-aspect, behalve 
wanneer een acuut gevaar voor 
een juridische procedure of een 
toekomstige aansprakelijkheid 
overduidelijk aanwezig was.

In een andere recente publicatie, 
‘The Green Business Guide’2, 
wordt vermeld dat de meeste  
Engelse banken wel een of andere 
vorm van milieubeleid kennen. 
Hierbij vervult de National West-
minster Bank (hierna: Natwest), 
Engelands grootste 'clearing- 
bank', een voortrekkersrol.
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Wat heeft het milieu  
met de bank te maken?
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Milieu en beleggingsbeleid

Een ander milieuaspect voor het bankwezen heeft 
betrekking op het beleggingsbeleid. In Europa en de 
Verenigde Staten is de laatste 5 jaar een toenemend 
aantal banken en beleggingsfondsen de milieufactor  
bij hun selectie gaan betrekken. Bovendien zijn er  
ook ‘groene’ fondsen opgezet, zoals bijvoorbeeld 
Environment Growth Fund NV door Pierson, Heldring 
en Pierson4, gericht op bedrijven die beogen de kwaliteit 
van het milieu te verbeteren.
Daarbij bestaat er enerzijds de groep fondsen die 
opgezet zijn omdat men duidelijke kansen voor in-
novaties en rendement ziet in deze sector; hiertoe  
behoort het PHP-fonds, dat overigens ook kan aan-
tonen dat een goede selectie op dit gebied een beter 
rendement oplevert dan een goede selectie in conven-
tionele aandelen. Anderzijds is er de groep die ideëel  
of politiek georiënteerd is, vergelijkbaar met het 
Zuid-Afrika-effect.
In de Verenigde Staten schrijft in sommige staten  
de wet voor, dat pensioenfondsmanagers voorkeur 
moeten geven aan bedrijven die voldoen aan de zoge-
noemde Valdez Principles5.

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat er relaties bestaan 
tussen banken en milieurisico’s. Dit bleek ook op de 
World Economie Forum-bijeenkomst begin 1991 in 
Davos. Daar werden de milieurisico’s, zij het met enige 
tegenzin, uiteindelijk door een deel van de aanwezige 
100 bankiers onderkend6.

zijn meestal sneller terugverdiend dan men denkt en 
geven een voorsprong op de concurrentie. De ‘niet- 
vervuiler verdient’ is een betere aansporing dan de 
‘vervuiler betaalt’.

Wat kan het bankwezen doen?

Op grond van bovenstaande overwegingen zal het 
bankwezen als kredietverschaffer en als effecten-
beheerder een steeds belangrijker gewicht moeten 
toekennen aan de ecologische factor. Welke maatstaven 
zijn er beschikbaar of in ontwikkeling waarvan de 
financiers gebruik kunnen maken? Waarover moet 
deskundigheid in huis aanwezig zijn om de milieu-
risico’s te kunnen overzien? Hieronder worden enige 
concrete voorbeelden gegeven, die hier en daar ook 
aansluiten op de eerdergenoemde ‘Valdez Principles’.

Top management attitude

De financier moet nagaan of er een milieubeleid is dat 
concreet geformuleerd is en dat binnen de organisatie 
en in de relatie met de buitenwereld daadwerkelijk 
wordt gehanteerd. Tevens moet hij beoordelen welke 
consequenties dat beleid op korte en, vooral ook, lange 
termijn heeft voor de continuïteit van de onderneming. 
Hierbij is het van belang dat het milieubeleid als een 
lijnverantwoordelijkheid is ingevoerd. Natuurlijk zijn 
er milieuspecialisten op allerlei terrein nodig, maar die 
dienen ter ondersteuning van de uitvoerende lijnfunc-
tionarissen. Een milieuafdeling op kamer 212 van het 
hoofdkantoor of op de fabriek is geen garantie dat de 
juiste strategie wordt gevoerd t.a.v. productontwik-
keling, proceskeuze, marktontwikkeling en public 
affairs. Dat hoort bij de verantwoordelijkheid van het 
lijnmanagement. 
Bayer A.G. in Leverkusen heeft recentelijk een lid van 
de Raad van Bestuur aangesteld, die als enige verant-
woordelijkheid heeft voor het ecologisch beleid. Hij 
dient erop toe te zien dat dit beleid in de lijnverant-
woordelijkheid door de gehele onderneming wordt 
geïntegreerd. 
In september 1991 publiceerde McKinsey & Company 
het rapport ‘The Corporate response to the Environ-
mental Challenge’8, op basis van een enquête onder  
400 topmanagers afkomstig uit alle industrielanden. 
Het rapport toont aan dat er consensus is onder meer 
dan 50% van management dat het bedrijfsleven onver-
wijld moet werken aan een ‘no regret’-aanpak van het 
broeikaseffect, aan energiebesparing, onder andere 
door verantwoorde invoering van een ‘carbon tax’, 
alsmede aan een realiseerbare normverscherping van 
50% tegen het jaar 2000. Het overdragen van deze 
consensus naar het seniormanagement onder de top zal 
echter nog een hele dobber zijn, zo meldt het rapport. 
Milieukosten zullen, naar schatting van de toponder-
nemers, toenemen van 2,4% tot 4,3% van de omzet in 
het jaar 2000. Het vraagt natuurlijk veel inzet, creati-
viteit en attitudeverandering in de onderneming om  
dit met een integraal milieubeleid in te verdienen, want 
doorberekening aan de consument wordt met name  
in de zware industrie maar ten dele haalbaar geacht.

Het macro-ecologisch beeld

Alvorens in te gaan op de milieufactoren en -indicatoren 
die bank- en effecteninstellingen zouden moeten 
hanteren bij de beoordeling van het milieubeleid van 
het bedrijfsleven en daarmee samenhangende risico’s 
en kansen, is het zinvol om heel kort de brede context 
aan te geven die leidt tot de noodzaak van dit milieu-
beleid. Dit beleid draagt bij tot de overleving van 
bedrijf en daarmee tot een betere kredietwaardigheid 
door lagere aansprakelijkheidsrisico’s.
De noodzaak is ingegeven door de aantoonbare relatie 
tussen het microgedrag van de mens en het macro- 
effect op het ecosysteem van de aarde zoals zure 
regen, ozonlaagaantasting en broeikaseffect. Dit heeft 
het milieubewustzijn de laatste jaren tot in alle lagen 
van de bevolking doen doordringen.
De hoofdoorzaken van de belangrijkste milieu-issues 
van vandaag die bepalend zijn voor de toekomst van  
de menselijke samenleving en haar instituten in de 
komende 10 à 30 jaar, zijn terug te vinden in ‘Our 
Common Future’, een UN-rapport uit 19877. Deze zijn:

•  in de jaren 90 zal de wereldbevolking stijgen met 
circa 950 miljoen mensen (dus meer dan 90 miljoen 
per jaar);

•  door de combinatie van absolute bevolkingsgroei en 
relatieve consumptiegroei zal de ‘belasting’ van de 
grond, water en lucht over 30 jaar 15 maal groter 
zijn dan vandaag;

•  de wereldolievoorraden zijn op basis van het huidige 
productievolume nog voldoende voor ongeveer 45 
jaar; lokaal voor Europa en de Verenigde Staten is 
dat respectievelijk 13 en 10 jaar.

De economische factor

Het bedrijfsleven is een strijdorganisatie. De econo-
mische rendementsresultaten zijn meedogenloze 
graadmeters voor de continuïteit. Oorspronkelijk 
waren technologie en economie de hoofdpijlers voor 
managementbeslissingen. In de loop van de laatste  
50 jaren is daar steeds geprofileerder de sociale 
verantwoordelijkheid aan toegevoegd. Daarbij is het 
economisch haalbare met het ingezet financieel ver-
mogen (financial resources), steeds meer gepaard 
gegaan met het maatschappelijke haalbare met het 
ingezet menselijk vermogen (human resources). Nu  
is de relatie van het ecologisch haalbare met het 
ingezet natuurlijke vermogen (natural resources) 
daar aan toegevoegd.
De uitdaging voor het bedrijfsleven is om de econo-
mische overleving in samenhang te brengen met de 
sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Daarbij  
is het essentieel dat niet alleen overheidsbeleid in Den 
Haag en Brussel, maar het eigen beleid van de onder-
neming als maatstaf geldt.
Veelal kan worden aangetoond, dat zowel nationaal als 
bedrijfsmatig de kosten van milieumaatregelen later 
hoger zullen zijn dan de kosten van maatregelen nu. 
Kosten van maatregelen ter voorkoming van afval en 
ter vermindering van energie- en grondstoffengebruik 

The Valdez principals*

1. Protection of the biosphere
We will minimise and strive to eleminate the release of any pollutant 
that may cause environmental damage to the air, water, or earth or 
its inhabitants. We will safeguard habitats in rivers, lakes, wetlands, 
coastal zones and oceans and will minimise contributing to the 
greenhouse effect, depletion of the ozone layer, acid rain, or smog.
2. Sustainable use of natural resources
We will make sustainable use of renewable natural resources, such 
as water, soils and forests. We will conserve non-renewable natural 
resources through efficient use and careful planning. We will protect 
wildlife habitat, open spaces and wilderness, while preserving 
biodiversity.
3. Reduction and disposal of waste
We will minimise the creation of waste, especially hazardous waste, 
and wherever possible recycle materials. We will dispose of all 
wastes through safe and responsible methods.
4. Wise use of energy
We will make every effort to use environmentally safe and sustain-
able energy sources to meet our needs. We will invest in improved 
energy efficiency and conservation in our operations. We will 
maximise the energy efficiency of products we produce or sell.
5. Risk reduction
We will minimise the environmental, health and safety risks to our 
employees and the communities in which we operate by employing 
safe technologies and operating procedures, and by being constantly 
prepared for emergencies.
6. Marketing safe products and services
We will sell products or services that minimise adverse environ-
mental impacts and that are safe as consumers commonly use them. 
We will inform consumers of the environmental impacts of our 
products or services.
7. Damage compensation
We will take responsibility for any harm we cause to the environment 
by making every effort to restore the environment fully and to 
compensate those persons who are adversely affected.
8. Disclosure
We will disclose to our employees and to the public incidents relating 
to our operations that cause environmental harm or pose health or 
safety hazards. We will disclose potential environmental, health, or 
safety hazards posed by our operations, and we will not take any 
action against employees who report any condition that creates a 
danger to the environment or poses health and safety hazards.
9. Environmental directors and managers
We will commit management resources to implement these Princi-
ples, to monitor and report on implementation, and to sustain a 
process to ensure that the Board and CEO are kept informed of and 
are fully responsible for environmental matters. We will establish a 
committee of the board with responsibility for environmental affairs. 
We will have one board member qualified to represent environ-
mental interest.
10. Assessment and annual audit
We will conduct and make public an annual self-evaluation of our 
progress in implementing these principles and in complying with all 
applicable laws and regulations throughout our worldwide operations. 
We will work toward the timely creation of independent environ-
mental audit procedures which we will complete annually and make 
available to the public.

*  After the disastrous Exxon Valdez oil spill in Alaska, a group  
of powerful investors (called the coalition for environmentally 
responsible economies) in the USA formulated the Valdez 
Principles.
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Aparte financiële verantwoording 
Een nog weer verdere stap in milieu-audit is die waar-
mee het Nederlandse bedrijf BSO/Origin het interna-
tionale voortouw heeft genomen. Het betreft hier  
het opnemen in hun jaarverslag over 199010 van een 
aparte financiële verantwoording (milieu-accounting) 
van de milieukosten die het bedrijf in het verslagjaar 
aan de samenleving heeft veroorzaakt. De methodiek 
staat nog in de kinderschoenen, maar een creatieve 
aanzet is door BSO/Origin gemaakt.
Milieu-audit heeft de actuele aandacht van de EG in 
Brussel, die in 1992 met een richtlijn over milieu-audit 
komt. Recent is hiervan een concept gepubliceerd.

De rol van accountants
De accountantsprofessie is zich intensief aan het 
beraden over haar rol in milieu-auditing en haar 
verantwoordelijkheid bij goedkeuring van jaarcijfers, 
die tot nu toe ‘alleen’ het verantwoord gebruik van de 
financiële middelen betreft. De toenemende noodzaak 
tot het melden van de milieu-aansprakelijkheid, noopt 
de accountantswereld tot vernieuwing en verruiming 
van hun werkterrein, ook in verband met overnamen 
en fusies. De milieu-aansprakelijkheid geldt overigens 
niet alleen voor toekomstige, maar ook voor in het 
verleden verrichte daden. Zij kunnen betrekking 
hebben op zowel het gebied van vervuiling van grond, 
lucht en water als op mogelijke milieu-effecten van de 
eindproducten.
De Chartered Association of Certified Accountants in 
Engeland heeft in 1990 een belangwekkend en funda-
menteel rapport laten uitbrengen door de University  
of East Anglia: ‘The Greening of Accountancy’11. Het 
rapport is ook interessant voor bankiers, want het 
bevat alle elementen die een rol gaan spelen bij de 
toekomstige beoordeling van de kredietwaardigheid 
van het bedrijfsleven waar het ecologisch verantwoor-
delijk management betreft en de daaraan verbonden 
aansprakelijkheden. Een intrigerend hoofdstuk uit  
het rapport heeft als titel: ‘What has the environment 
to do with accountants?’
Het zou wel eens kunnen zijn dat bij veel bankiers ook 
de vraag leeft: ‘What has the environment to do with 
banks’?’ Hopelijk blijkt uit het voorgaande dat de 
banken er meer mee te maken hebben dan wellicht 
werd vermoed.

Claims bij rampen

Het Valdez-incident, waar Exxon grote schade heeft 
geleden en nog zal lijden, is wellicht extreem, maar  
wel tekenend voor wat in de toekomst gaat spelen.  
Het door de rechtbank afgewezen aanbod van Exxon  
om 1,1 miljard dollar te betalen, heeft toen geleid tot 
hernieuwde evaluaties waar niet alleen alle Amerikaan-
se juridische en ecologische experts bij werden betrok-
ken, maar zelfs ook psychologen, filosofen en economen. 
Dit onderzoek werd recent afgesloten, waarbij de zaak 
op een iets hoger bedrag werd afgemaakt.
De ‘litigation’ van dit geval houdt in, dat ‘natural 
resource damage’ een vaste plaats, met nieuwe ex-
perts, gaat innemen in de jurisdictie in de Verenigde 

Milieu-auditing

De aanwezigheid van een milieu-audit in een onder-
neming is een waardevol instrument voor de bank  
om te beoordelen hoe een bedrijf omgaat met milieu-
verantwoordelijkheid. Per bedrijf zal deze audit ver-
schillen, afhankelijk van de aard en de risico’s van  
het productenpakket. Vandaar dat ondernemingen 
sterk pleiten voor hun eigen verantwoordelijkheid 
voor milieu-audit. De Koninklijke Shell Groep is zeer 
geavanceerd op dit gebied, hoewel de methodiek nog  
in volle ontwikkeling is. Zij hecht grote waarde aan  
de functie die het systeem heeft voor managementcon-
trole en -beloning. Er zijn vele definities van milieu- 
audit en afgezien van praktijkvoorbeelden bij specifieke 
bedrijven heeft de International Chamber of Commerce 
in 1988 een position paper9 gepubliceerd met voor  
het bedrijfsleven aanvaardbare uitgangspunten. Dit 
document verschaft informatie waaruit blijkt op welke 
wijze de banken een goed inzicht kunnen krijgen in de 
milieurisico’s. 
In dit paper zijn namelijk definities en methodieken 
opgenomen die het bedrijfsleven dient te hanteren om 
zichtbaar te maken hoeveel emissies en afvalstromen 
er bestaan. Tevens worden in het document instrumen-
ten vermeld die aangeven of, en hoe, aan wettelijke 
verplichtingen wordt voldaan, zowel ten aanzien van 
het productieproces als ten aanzien van het product. 
De milieu-audit is nauw verbonden met het begrip 
milieuzorg, dat ook in Nederland ingang begint te 
vinden. Het systeem bewaakt op regelmatige basis de 
uitvoering van verantwoord ‘waste’-management en 
het voldoen aan de voorschriften.

Controle ontwikkeling nieuwe technieken 
Een verdere stap is om na te gaan of, en zo ja met welk 
resultaat, preventiegerichte technologische innovatie, 
managementinformatiesystemen en public affairs 
worden ontwikkeld en niet alleen bestaande processen 
en producten worden geoptimaliseerd. Bij deze verdere 
stap wordt de nadruk gelegd op beleid voor de toekomst 
en de integratie van de ecologische factor bij de besluit-
vorming op het top-managementniveau.
Het aanwezig zijn van een ketenanalyse, oftewel een 
inventarisatie ‘van wieg tot graf’, is voor het beoor-
delen van beleidsbeslissingen een nuttig hulpmiddel. 
Dit kan vaak tot hele andere conclusies leiden dan 
wanneer alleen naar de schakel wordt gekeken waar 
de betreffende onderneming bij betrokken is.
Een goed voorbeeld op dit gebied in ons land biedt 
AKZO. Daar wordt al sinds enige jaren de ecologische 
factor meegenomen in nieuwe R&D projecten, rekening 
houdend met grondstoffen, productieprocessen en 
eindbestemming van het product. Ook bestaande 
processen worden op deze aspecten opnieuw geëva-
lueerd. Dit heeft enkele opmerkelijke successen tot 
gevolg, bijvoorbeeld in de sector rubberchemicaliën. 
Daar bleek de introductie van het ecologisch element 
tot een technologische innovatie te leiden waarbij  
het nieuwe proces niet alleen ecologisch, maar ook 
economisch veel beter is dan het oude proces.
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Staten. Ook de ontwikkelingen op dit gebied zullen 
door banken nauwkeurig moeten worden gevolgd. 
Ontwikkelingen in de V.S. zullen immers effect hebben 
in de rest van de wereld. Daarnaast is eerder al gewezen 
op een bank in de V.S. die mede-aansprakelijk is 
gesteld voor schoonmaakkosten van vervuiling.

Kredietverlening aan landen

Kredietverlening aan landen zal ook meer en meer 
gepaard gaan met ecologische evaluaties. De Wereld-
bank heeft sinds een paar jaar een aparte afdeling voor 
milieu-evaluaties (die overigens lijdt aan grote interne 
controversen en spanningen) en heeft bijvoorbeeld 
onlangs alle kredieten voor ‘logging tropical forests’ 
gestopt. In toenemende mate begint de opinie veld te 
winnen dat niet alleen het bruto nationaal product of 
het netto nationaal product moet worden meegenomen 
in de landenbeoordeling. Ook de verwerking van de 
milieukosten en het onvervangbaar verbruik van 
natuurlijke grondstoffen moeten in het bruto nationaal 
product zijn verwerkt. Dit concept, dat onze land-
genoot dr R. Hueting12 al vele jaren propageert, begint 
in West-Europa en Azië steeds meer ondersteuning  
te krijgen. Recente concretisering van dit idee voor 
bijvoorbeeld Indonesië geeft een reëler beeld van  
de nationale economische ontwikkeling op langere 
termijn13. Bij de beoordeling van landenkredieten zal  
op lange termijn de integratie van ecologische effecten 
op de economische ontwikkeling een steeds belangrij-
kere rol gaan spelen. Voor alle grotere projecten is een 
nu algemeen toegepaste en internationaal aanvaarde 
milieu-effect-rapportage van toenemend belang voor 
de kredietverlening.

De bank zelf

Hoewel bank- en effecteninstellingen vaak nog van 
mening zijn dat zij zelf niet tot milieuproblemen 
aanleiding geven, is het relatief excessief gebruik van 
kantoorruimte (financiële instituten bezetten ongeveer 
1/3 van alle kantoorruimten), papier, informatiesys-
temen, energie, water en transport ook een factor in 
milieuvervuiling. Zonder hier in detail op in te gaan, 
zijn er praktische en effectieve methodes beschikbaar 
om hier systematisch en fundamenteel verandering  
en verbetering in aan te brengen. ‘Verbeter de wereld 
en begin met jezelf’, is hier van toepassing. Bovendien 
blijkt dat ecologisch verantwoord kantoormanagement 
economische voordelen oplevert. Daarmee haalt de 
bank de samenhang tussen economie en ecologie 
zichtbaar in huis. ‘Bank en milieu’ is geen theoretisch 
filosofisch onderwerp. Het is hoogst actueel en het er 
tijdig op inspelen zal de concurrentiepositie en de 
public image van het bankwezen ten goede komen en 
daarmee uiteindelijk ook het meedogenloze economisch 
rendement.


