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0. Kader 
 

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL) zet zich in voor een rijke natuur en een 

divers landschap, een groene en gezonde woonomgeving en productie- en 

consumptiepatronen die de draagkracht van onze aarde respecteren. BBL werkt 

vanuit een visie op duurzame ontwikkeling: eerlijk delen van welvaart en 

milieugebruiksruimte, in Vlaanderen en elders, nu en later.  

 

De BBL werking steunt op drie kernprocessen: bewegingswerking (ondersteuning van 

lidverenigingen), beleidswerking (gericht op overheden en maatschappelijke actoren) 

en doelgroepenwerking (het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en 

specifieke doelgroepen).  

 

Om zijn doelstellingen te realiseren gaat BBL partnerships aan met actoren uit de 

bedrijfswereld, van bedrijfsfederaties tot individuele bedrijven. Omgekeerd verkiezen 

bedrijven een samenwerking met BBL vanuit hun streven naar maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO). 

 

Dit charter dient om de samenwerking tussen bedrijven en BBL op een transparante 

en uniforme wijze te laten verlopen, zowel ten aanzien van elkaar als van derden. Het 

charter beschrijft de rol, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van beide 

partijen.  

 

Het ethisch charter biedt BBL een kader om al dan niet een samenwerking (bijv. in de 

vorm van sponsoring) aan te gaan met bedrijven, en onder welke modaliteiten. BBL 

laat daarnaast haar beslissing afhangen van het ‘goede huisvader principe’. 

Liefdadigheid en schenkingen blijven buiten de bepalingen van dit charter, gezien 

deze geen wederkerige relatie inhouden. 

 

 

1. Algemene principes 
 

Beide partijen die dit charter ondertekenen  

 

1.1. respecteren elkaars missie en visie. We steven -vanuit het principe van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen - er naar om met de 

bedrijfsvoering een minimale druk uit te oefenen op het ecosysteem en waar 

mogelijk een positieve bijdrage te leveren aan de bescherming van het 

leefmilieu en de natuur. 

1.2. leven de bestaande rechtsregels na, meer bepaald zowel de internationale 

milieuovereenkomsten, de nationale en regionale milieuwetgeving als de 

internationale normen op het gebied van de mensenrechten en 

arbeidsrechten. 

1.3. vinden accountability en naleving belangrijk. Ze leggen rekenschap af voor 

hun daden en activiteiten ten aanzien van de interne en externe stakeholders.  
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1.4. hechten belang aan transparantie en coherentie. Beide partijen informeren op 

een open manier hun stakeholders, bijvoorbeeld aan de hand van een 

(jaarlijks) duurzaamheidsverslag.  

1.5. respecteren elkaars autonomie, onafhankelijkheid en belangen. Voor elk van 

de partijen zit een toegevoegde waarde vervat in de samenwerking. Alle 

communicatie met betrekking tot de samenwerking wordt vooraf, ter 

wederzijdse goedkeuring, voorgelegd. 

1.6. hechten belang aan dialoog. Beide partijen stimuleren de samenwerking op 

alle niveaus en naar alle stakeholders toe. Op regelmatige tijdstippen en 

wanneer nodig communiceren partijen met elkaar of ten aanzien van derden. 

 

De ethische principes hebben ook betrekking op de moedermaatschappij van het bedrijf, 

indien het eigendomsverband en de controlerende invloed eenduidig is. 

 

 

 

2. Partijen 
 

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw (BBL), waarvan de maatschappelijke zetel 

gevestigd is te Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, ingeschreven in het 

rechtspersonenregister onder nummer 416.114.756, hier vertegenwoordigd door zijn 

directeur, de heer Danny Jacobs.  

 

en  

 

………………, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ……………,  ingeschreven 

in het rechtspersonenregister onder nummer …….  hier vertegenwoordigd door .... 

 

ondertekenen hierbij het Ethisch charter. 

 

 

3. Duur  
  

Het ethisch engagement geldt voor onbepaalde duur. Ze komt te vervallen als de 

samenwerkingsovereenkomst tussen het bedrijf en BBL wordt stopgezet.   

 

 

 

 

Aldus overeengekomen op …… 

 

 

Voor Bond Beter Leefmilieu    voor bedrijf... 

 

Danny Jacobs      ..... 

Directeur       titel  


