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Column: stille revolutie in de EU

Introductie
Stewardship: gericht sturen op de langetermijnbelangen van een groep vóór persoonlijke doelen die het eigenbelang
van een individu dienen. Terwijl we dat in het politieke leiderschap in de VS zo gemist hebben, ontgaat het ons bijna
hoe dat binnen de EU juist volop naar voren komt.
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Column
STILLE REVOLUTIE IN DE EU
Stewardship: gericht sturen op de langetermjnbelangen van een groep vóór persoonljke doelen die
het eigenbelang van een individu dienen. Terwjl
we dat in het politieke leiderschap in de VS zo
gemist hebben, ontgaat het ons bjna hoe dat
binnen de EU juist volop naar voren komt.
Ik doel dan op de state of the union1 van de president van de Europese Commissie (EC), Ursula von
der Leyen. Zj kondigde in september op een bjna
geruisloze manier beleid aan dat ook in Nederland
tot een revolutie gaat leiden. In haar speech
benadrukte zj dat de European Green Deal de kern
bljt van de wjze waarop de EC grote maatschappeljke vraagstuken oppakt, inclusief de ambitie
om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te
zjn. In diezelfde speech is de doelsteling voor
2030 verhoogt van 40 naar 55 procent reductie van
broeikasgassen. Bovendien stelt de Green Taxonomy een raamwerk vast voor wat wel en niet
duurzaam is, inclusief de verplichting voor
banken en beursgenoteerde bedrjven om vanaf
2022 daarop te rapporteren. Dat betekent dat de
komende jaren miljarden euro’s een weg zoeken
naar investeringen in duurzaamheid. Dat is
stewardship, met impact in de
praktjk.
Een voorbeeld van die impact:
in Nederland wordt ongeveer 7
procent van de CO2 uitstoot
veroorzaakt door Tata Steel in
Jmuiden. Dat leidt vaak tot de
vraag of we dat moeten wilen.
Als we deze productie stoppen
of CO2 belasting gaan hefen, is
het voornaamste efect waarschjnljk dat we vervuilend
staal gaan importeren. Hoe
draagt dat bj aan de langeter-

68

mjnbelangen van ons Stewardship? Echte impact
ontstaat pas als we staal produceren zonder CO2
uitstoot. Dat is waar de EU op inzet, bjvoorbeeld
met European Hydrogen Valeys. Als dat in Jmuiden
gebeurt, hebben we weer toekomstperspectief.
Bj bestuurders ligt de focus ligt vaak op het ‘nee’
zeggen tegen de meest vervuilende projecten. Dat
staat daadkrachtig. Maar vervolgens wordt
hetzelfde project door een ander uitgevoerd. Ik
ben benieuwd waar we ‘ja’ tegen zeggen. Hoe
investeren we in alternatieven die tot schonere
productie leiden? En hoe organiseren we dienstverlening inclusief en toekomstbestendig? Hoe
voeren we projecten – samen – zo duurzaam
mogeljk uit? Dat zjn de vragen die ons leiden
naar stewardship.
In het verlengde hiervan heb ik twee tips voor elke
bestuurder en toezichthouder. Ten eerste, stel
jezelf de vraag waar jj een steward voor wilt zjn.
Zolang je daar geen antwoord op hebt, kun je geen
transformatie bewerksteligen, want dat vereist
zelf steling nemen. Ten tweede, volg Lara Muler2.
Zj is vertegenwoordiger in het EU Platform on
Sustainable Finance en een voorvechter van het
praktiseren van langetermjnwaardecreatie
(Creating Shared Value). Dus als jj benieuwd bent
naar wat het EU-beleid voor jouw sector gaat
betekenen, dan zit Lara het dichtst bj het vinden
van die antwoorden.
1. De State of the Union 2020 van Ursula von der Leyen: htps://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
2. htps://www.linkedin.com/in/lara-muler7168892/?originalSubdomain=nl
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