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Inleiding 
 

De Vlaamse milieu- en natuurorganisaties die deze richtlijnen onderschrijven, erkennen 

dat de nood aan onderlinge, transparante afspraken wat betreft de samenwerking met 

bedrijven. De aangegane samenwerking met bedrijven betreft sponsoring of andere 

vormen van commerciële samenwerking, m.a.w. overeenkomsten die een wederkerige 

relatie inhouden.  Liefdadigheid, giften en schenkingen blijven buiten de bepalingen van 

dit charter, de wederkerigheid in deze (meestal) niet speelt. Door het naleven van deze 

richtlijnen wapent de sector zich tegen eventuele negatieve individuele initiatieven en 

wordt wederzijds respect bevorderd.  

 

1. We waken erover dat bedrijven aan hun wettelijke 

verplichtingen voldoen in het bijzonder inzake milieu, 

arbeidsrechten en mensenrechten 
 

De vereniging die dit charter onderschrijft, waakt erover dat ieder bedrijf waarmee zij 

samenwerkt, in zijn activiteiten de bestaande rechtsregels respecteert. Meer bepaald 

zowel de internationale milieuovereenkomsten, de nationale en regionale 

milieuwetgeving als de internationale normen op het gebied van de mensenrechten 

en arbeidsrechten (zie Internationale Arbeidsorganisatie www.ilo.org). 

Dit principe heeft betrekking op alle filialen en op de moedermaatschappij van het 

bedrijf, indien het eigendomsverband en de controlerende invloed eenduidig is. 

Indien het bedrijf de wet schendt in de loop van de samenwerking, of indien de 

vereniging tijdens de samenwerking de schending bespeurt, dient een uitstapprocedure 

opgestart te worden.  

 

2. We waken erover dat bedrijven in hun communicatie 

(informatie, reclame, imagogebonden) op weloverwogen wijze 

omspringen met het milieu, andere maatschappelijke thema’s en 
de samenwerking met ons 
 

Greenwashing is het groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen van 

een bedrijf of organisatie dan dat deze daadwerkelijk is. Het bedrijf doet zich voor alsof 

zij weloverwogen met het milieu en/of andere maatschappelijke thema's omgaat, maar 

dit blijkt vaak niet meer dan 'een likje verf'. Als milieubeweging verzetten we ons tegen 

greenwashing. We noemen een product of een dienst pas ecologisch als we daar ook echt 

op basis van ‘facts and figures’ van overtuigd zijn. In de contracten met de bedrijven 

staat dat alle communicatie (on- of offline) van het bedrijf met betrekking tot de 

samenwerking ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de organisatie. Het bedrijf mag de 

naam en faam van een natuur- of milieuvereniging niet misbruiken. 

 



 

 

3. We bewaren ten allen tijde onze onafhankelijkheid  

 

In alle gemaakte afspraken, overeenkomsten of contracten met bedrijven wordt 

gestipuleerd dat een samenwerking geen invloed kan hebben op de onafhankelijke 

standpunten van de vereniging. De vereniging behoudt ten allen tijde zijn freedom of 

speech. Er kunnen bijvoorbeeld wel afspraken worden gemaakt rond respectvolle 

verwoordingen. 

 
4. We zijn steeds open en transparant over onze aangegane 

samenwerking met bedrijven 
 

De natuur- en milieuverenigingen die samenwerking aangaan met bedrijven verklaren 

open en transparant hierover te zijn. We zorgen ervoor dat we steeds verantwoording 

kunnen afleggen ten opzichte van elkaar maar ook naar het publiek en de publieke 

opinie, over de reden waarom en de draagwijdte van de samenwerking met een bepaald 

bedrijf. Indien mogelijk wordt daar best proactief mee omgegaan. Een (interne) 

afwegingslijst kan daarbij een hulpbron zijn.  

 

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

Een samenwerkingovereenkomst met een bedrijf is steeds beperkt in de tijd. We spreken 

maximaal termijnen van vijf jaar af. De samenwerking is (door beide partijen) schriftelijk 

opzegbaar en wijzigbaar. (Tussentijdse) evaluatieprocedures en/of noodprocedures 

worden intern uitgeschreven.  

 

6. We hebben binnen de sector respect voor elkaars keuze mbt de 

samenwerking die we aangaan met bedrijven 
 

De natuur- en milieuorganisaties respecteren elkaar in hun keuzes. Alle 

charterondertekenaars verklaren geen laster, geen negatieve campagnes te voeren tegen 

andere organisatie. Bij onenigheid biedt BBL vanuit zijn koepelfunctie een gesprekstafel 

aan tussen de verenigingen. 

 

-------------- 

 

Deze richtlijnen gelden voor onbepaalde duur.  

Ze komen te vervallen als de vereniging zijn lidmaatschap bij BBL stop zet.   

 

Aldus overeengekomen op …… 

 

 

Voor Bond Beter Leefmilieu    Voor lidvereniging... 

 

Danny Jacobs      ..... 

Directeur      titel  
 


