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Algemeen
Initiële bedenkingen:
• Wat als duurzaam in de markt wordt gezet, moet het dat ook echt zijn =>
legitieme doelstelling
• Duidelijk voordeel van harmonisatie op EU niveau
• Traject opgestart in financiële wereld => nu ook dringend reële economie
betrekken!
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Duurzame activiteiten
Wat is een duurzame activiteit? Soms eenvoudig, soms complex:
•

Levenscyclusperspectief
•
•

•
•
•

Milieu-effecten in andere delen van de waardeketen
‘Enabling’ effect van bepaalde componenten

Locatiespecifiek
Andere milieu-effecten: hoe operationaliseer je ‘no signficant harm’
principe
KT versus LT perspectief
•
•

Transitietechnologieën
Hoe thresholds zetten? Absoluut of relatief?

Meest eenvoudige is bepalen ∆ = nieuw - oud
Altijd project in voldoende detail bekijken

3

Van activiteit naar volledig
bedrijf
“This proposal provides the basis to establish the environmental sustainability of economic
activities, rather than that of companies or assets…
However, the uniform criteria for environmentally sustainable activities will permit to determine the
degree of environmental sustainability of a given company, for the purposes of investment…
Those companies that perform several activities and only some of them are environmentally
sustainable, may have different degrees of environmental sustainability, that can be determined, for
instance, based on the proportion of turnover that originates from sustainable activities as
compared to other activities. “ [framework regulation, p. 12]
Voorbeeld samenstelling activiteiten van
een bepaald bedrijf
0%

100%

Vereist volgende stappen: (1) identificatie alle activiteiten (2) correcte beoordeling alle
activiteiten (3) kennis aandeel activiteiten in omzet
⇒ Quid betrouwbaarheid van dergelijke maatstaf?
⇒ Quid forward looking elementen, bv investeringen in innovatie?
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Proces
Procesmatige opmerkingen:
•

Samenstelling expert group => industrie en banken ondervertegenwoordigd
⇒ Gebruik kennis van / creëer draagvlak bij alle stakeholders

•

Opgelet voor timing, niveau van detail voor concurrerende sectoren
⇒ Zelfde toegang tot duurzame financiering

•

Complexe oefening, enkel opstarten wanneer matuur. Neem je tijd!
•
•

•

Belang impact assessment
Test eerst met alle stakeholders

Hoe wordt betrokkenheid stakeholders / geven van feedback georganiseerd?
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Bedankt!

Contact:
pjd@vbo-feb.be

