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Investeren in een eerlijke en duurzame economie 

 

Nu het Nederlandse kabinet noodgedwongen miljarden aan publieke 
middelen inzet om de economie en de inkomens van burgers in stand te 
houden, staan we op een uniek kruispunt in onze geschiedenis.  

Door scherpe voorwaarden te stellen aan de steunpakketten voor bedrij-
ven kan Nederland met de miljarden aan bedrijfssteun tegelijk investeren 
in de omslag naar een eerlijke en duurzame economie. Zo kunnen we de 
steeds dreigender gevolgen van extreme ongelijkheid en klimaatverande-
ring, die nu al wereldwijd miljoenen mensen in hun bestaan bedreigen, 

afwenden.  

Als we deze afslag naar een betere toekomst voor iedereen niet nemen, 
verspillen we de mogelijkheid van miljarden aan investeringen met pu-
blieke middelen, en kunnen de problemen rond klimaat en ongelijkheid 

ons na de corona-pandemie als een boemerang in het gezicht treffen. 
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SAMENVATTING  
 

Corona zet mondiale uitdagingen op scherp. 

De Corona crisis overweldigt wereldwijd de gezondheidssystemen van 
landen en heeft verreikende sociale en economische gevolgen.  

Terecht nemen overheden wereldwijd het voortouw om de crisis te be-
strijden. Steunpakketten voor bedrijven moeten voorkomen dat deze om-
vallen, en de werkloosheid met vele procentpunten toeneemt. De mate 
waarin landen in staat zijn deze crisis te beheersen, kan echter niet los 
worden gezien van andere grote uitdagingen van deze tijd, die onze ma-
nier van leven al vóór de coronapandemie op scherp hadden gezet. 

De extreme ongelijkheid vestigt jaar na jaar nieuwe records, zoals recent 
de berekening dat de 2000 miljardairs op de wereld evenveel bezitten als 
60% van de wereldbevolking.1 Tegelijkertijd kunnen miljoenen mensen 
niet naar het ziekenhuis als dat nodig is, en heeft een land als Zambia 
slechts één dokter op 10.000 mensen.2 Bijna 3 miljard mensen hebben 
geen toegang tot schoon water.3  

Klimaatverandering, de andere grote uitdaging voor onze toekomst, on-
dermijnt steeds meer – vooral arme en economisch kwetsbare - landen. 
In Oost-Afrika was door extreme droogte en door overstromingen al 
sprake van ernstige voedseltekorten. Daar bovenop richten gigantische 
zwermen woestijnsprinkhanen een ravage aan onder gewassen in onder 
meer Ethiopië, Kenia, Somalië en Uganda.4 Mensen hebben geen reser-
ves om een nieuwe klap, veroorzaakt door de coronacrisis, op te vangen.  

Samen met de oprukkende coronapandemie, dreigt een ‘perfecte storm’ 
te ontstaan, die de voedselzekerheid en het leven van miljoenen mensen 
bedreigt. Volgens het World Food Programme zou door de corona-uit-
braak het aantal mensen met acute honger dit jaar kunnen verdubbelen 
tot 265 miljoen mensen.5 Daarnaast dreigen nog eens 500 miljoen men-

sen te worden teruggeworpen in armoede.6 

 

Samenhangende aanpak 

De Adviesraad Internationale Vraagstukken riep vorige week het kabinet 
op om een miljard euro vrij te maken voor internationale solidariteit. De 
argumentatie: alleen met een mondiale aanpak kan de crisis echt worden 
bedwongen.7 Deze oproep, onder leiding van CDA-prominent en oud-
NAVO voorzitter Jaap de Hoop Scheffer, is veelbetekenend, maar vol-
staat niet.  

Volgens berekeningen van Oxfam is een eerlijke bijdrage van Nederland 
voor de aanpak van de coronacrisis in ontwikkelingslanden minstens 
€4,9 miljard.8 Dit is nog geen kwart van wat landen wereldwijd verliezen 
door belastingontwijking naar en door Nederland, namelijk 22 miljard.9 
En het is slechts een kwart van de dividenduitkeringen die Nederlandse 
bedrijven vorig jaar uitkeerden aan hun aandeelhouders.10  

 

De kans van ons leven 

De miljarden die nu worden vrijgemaakt om te voorkomen dat bedrijven 
omvallen en veel mensen werkeloos raken, bieden een unieke kans om 
onze economie opnieuw vorm te geven en de dreigingen van ongelijk-

heid en klimaatverandering structureel af te wenden.  
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Voor echt duurzaam herstel is een omslag nodig in de wijze waarop be-
drijven wereldwijd opereren. Nog steeds dragen veel bedrijven op grote 
schaal bij aan de groeiende ongelijkheid. Ze onthouden via belastingont-
wijking miljarden aan overheidsbudgetten, putten hulpbronnen uit, en 
dragen bij aan mensenrechtenschendingen, uitbuiting van arbeidskrach-
ten en aan klimaatverandering 

Ondanks jarenlange pogingen van het kabinet tot verduurzaming van 
economische sectoren met onder meer convenanten, blijken veel bedrij-
ven in de praktijk geen prioriteit te geven aan maatschappelijke verant-
woord ondernemen en klimaatmaatbeleid.  

Door aan de miljardensteun voor bedrijven de juiste voorwaarden te ver-
binden kan die omslag nu afgedwongen worden. Zo kunnen de miljarden 
aan publiek geld, ook een investering zijn in een eerlijker en meer duur-
zame toekomst, in Nederland, en wereldwijd. 

Maar terwijl landen als Denemarken, België en Frankrijk wel voorwaar-
den aan bedrijvensteun verbinden om bedrijven verder aan te sporen 
verantwoord te ondernemen, dreigt Nederland deze kans voorbij te laten 
gaan. In de Tweede Kamer is het debat hierover op de lange termijn ge-
schoven, terwijl politici, wetenschappers en burgers juist nu het debat 

over de spelregels in onze economie moeten voeren. 

 

Steunpakket verbinden aan 3 eisen  

Steun aan de private sector zou veel meer ingebed moeten worden in 
een samenhangende visie op de toekomst van Nederland en de ons om-

ringende wereld. 

Oxfam Novib stelt 3 eisen voor die het kabinet aan bedrijven zou moeten 
stellen, om de miljarden aan hulppakketten te laten bijdragen aan een 
eerlijker en duurzame toekomst voor iedereen, wereldwijd. 

1. Bedrijven die steun ontvangen moeten mensen- en arbeidsrechten 

respecteren, een eerlijk loon betalen aan hun medewerkers en 

oneerlijke handelspraktijken vermijden.  

2. Bedrijven die steun krijgen moeten hun eerlijke aandeel aan belasting 

betalen.  

3. Bedrijven die steun ontvangen moeten helpen klimaatverandering 

tegen te gaan. 

 

In de roep om juist nu mondiale problemen het hoofd te bieden staat 
Oxfam Novib niet alleen. De Verenigde Naties, de Europese Commis-
sie11, het Internationaal Monetair Fonds12 en een groeiende groep weten-
schappers en economen,13 roepen regeringen wereldwijd op om een sa-
menhangend pakket aan maatregelen te nemen.  
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1 ECONOMISCHE GEVOLGEN 
VAN CORONA 

Terwijl wereldwijd zo’n 300.000 mensen zijn overleden aan de Corona 
pandemie, worden ook de economische gevolgen steeds meer zichtbaar. 
Het IMF heeft berekend dat de globale economie dit jaar zal krimpen met 
3%.14 De Nederlandse economie zal naar verwachting krimpen met 7%, 
de werkeloosheid stijgt daarbij mogelijk van 2,9 naar 6%.15 Terecht ne-
men overheden wereldwijd het voortouw om de crisis te bestrijden. 
Steunpakketten voor bedrijven moeten voorkomen dat deze omvallen, en 

de werkloosheid met vele procentpunten toeneemt. 

 

Kwetsbare groepen meest getroffen  

Eerdere pandemieën hebben laten zien dat hoger opgeleide, en meer 
welvarende mensen veel sneller de draad oppakken na een crisis dan 
kwetsbare groepen uit lagere sociaal-economische klassen. Zij lopen 
meer risico om ziek te worden en blijven vaker en langer zonder werk.16 
Steunpakketten zouden daarom vooral ten goede moeten komen aan de 
meest kwetsbare groepen. Dit geldt voor mensen in Nederland, maar net 

zo goed voor kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden. 

Door de wereldwijde economische gevolgen van de coronacrisis kunnen 
500 miljoen mensen, 8% van de wereldbevolking, extra in armoede te-
recht komen.17 Volgens het World Food Programme zou het aantal men-
sen met acute honger dit jaar door de corona-uitbraak kunnen verdubbe-
len tot 265 miljoen mensen.18 Gebrek aan steun voor ontwikkelingslan-
den zou de wereldwijde strijd tegen armoede in één klap met 10 jaar te-
rugwerpen, in sommige regio’s zelfs met 30 jaar.19  

 

Keuzes 

Extreme inkomensverschillen tussen en binnen landen zijn het gevolg 
van politieke keuzes. Grote bedrijven en superrijken hebben de ruimte 
gekregen belasting te ontwijken, lonen te verlagen en ongeacht de maat-
schappelijke gevolgen, hoge dividenden en bonussen uit te keren. Daar-
mee groeit de kloof tussen rijk en arm, tussen hen die geld en macht 
hebben en de grote meerderheid van de wereldbevolking die dat niet 
heeft.20  

Grote bedrijven en superrijken slagen er bovendien vaak in de politiek te 
beïnvloeden tegen het publieke belang in.21 Het gevolg: de afgelopen ja-
ren is in veel landen de winstbelasting verlaagd, ten koste van investerin-
gen in onderwijs, gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen. 
Vooral arme burgers ervaren daar nu de gevolgen van.22 

 

2  Klimaat in de wacht 
Extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, droogte, bosbranden 
en overstromingen zullen steeds vaker gaan voorkomen. In een toene-
mend aantal gebieden in de wereld zal de mens in de toekomst nog nau-
welijks een bestaan kunnen opbouwen, wat ongekende migratiestromen 
op gang zal brengen.23  
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Na decennia-lang dralen met de aanpak van deze groeiende dreiging, 
kwam met het Parijs-akkoord eindelijk de doorbraak: wereldleiders stel-
den urgente en verstrekkende doelen om een klimaatcrisis af te wenden. 
Het zou een grote fout zijn als onze leiders het klimaat opnieuw in de 
wacht zouden zetten. 

 

De plicht om meer te doen 

In Nederland oordeelde de Hoge Raad in 2019 naar aanleiding van de 
zaak Urgenda dat klimaatmaatregelen behoren tot de zorgplicht van de 
overheid in verband met een reële dreiging voor mensen in Nederland 
vanwege klimaatverandering. De stichting Urgenda wist aan te tonen dat 
de Nederlandse regering meer actie moet ondernemen om uitstoot van 
broeikasgassen terug te dringen .Op de jaarlijkse Climate Performance 
Index staat Nederland, vanwege achterblijvende maatregelen, op een 
29e plaats.  Ook uit analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) bleek eind 2019 dat dat het Klimaatakkoord nog altijd te kort schiet 

om de beoogde afname van uitstoot met 49% terug te dringen.  

Hoewel het kabinet, in reactie op de zaak van Urgenda, onlangs een ex-
tra pakket maatregelen bekend maakte om te voldoen aan het Urgenda 
vonnis, lijkt het er toch niet op dat het kabinet bereid is aanvullend 
‘groene voorwaarden’ te verbinden aan de steunpakketten voor bedrij-
ven.  

Daarin staat Nederland helaas niet alleen: onderzoek naar de steunpak-
ketten laat zien dat slechts 4% van de tot nu toe voorgestelde maatrege-
len die zijn opgesteld door de G20 landen helpen de broeikasgassen te-
rug te dringen; 4% van de maatregelen versterkt de uitstoot en 92% is 
‘neutraal’.24 Dit terwijl een enorme omslag, weg van ‘business as usual’, 
nodig is om te voorkomen dat de wereld afstevent op verdere klimaatcri-

sis. 

Tussen twee vuren 

Het gebrek aan klimaat ambitie heeft niet alleen impact op de Neder-
landse bevolking, de klimaatcrisis raakt mensen wereldwijd. Door de Co-
rona pandemie hebben landen die kwetsbaar zijn voor klimaatverande-
ring met meerdere crises tegelijk te maken. In Oost-Afrika was door ex-
treme droogte en door overstromingen al sprake van ernstige voedselte-
korten. Daar bovenop richten gigantische zwermen woestijnsprinkhanen 
een ravage aan onder gewassen in onder meer Ethiopië, Kenia, Somalië 
en Uganda.25 Mensen hebben geen reserves om een nieuwe klap, ver-
oorzaakt door de coronacrisis, op te vangen. In Bangladesh dreigt een 
cycloon de kampen van honderdduizenden verzwakte Rohingya vluchte-
lingen in Cox’s Bazar te treffen, onder wie corona intussen ook is vastge-

steld.26 

 

Samenhangende aanpak 

De Adviesraad Internationale Vraagstukken riep vorige week het kabinet 
op om een miljard euro vrij te maken voor internationale solidariteit. De 
argumentatie: alleen met een mondiale aanpak kan de crisis echt worden 
bedwongen.27 Deze oproep, onder leiding van CDA-prominent en oud-
NAVO voorzitter Jaap de Hoop Scheffer, is veelbetekenend, maar vol-
staat niet.  

Volgens berekeningen van Oxfam is een eerlijke bijdrage van Nederland 
voor de aanpak van de coronacrisis in ontwikkelingslanden minstens 
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€4,9 miljard.28 Dit is nog geen kwart van wat landen wereldwijd verliezen 
door belastingontwijking naar en door Nederland, namelijk 22 miljard.29 
En het is slechts een kwart van de dividenduitkeringen die Nederlandse 

bedrijven vorig jaar uitkeerden aan hun aandeelhouders.30  

 

Laatste kans 

Door geen klimaateisen te stellen aan steunpakketten, mist Nederland -
en andere landen- de kans om de vele miljarden die het nu vrijmaakt 
voor crisisbestrijding, tegelijk te gebruiken als stimulans om de klimaat-
doelen te halen. Het kan de laatste kans zijn, want het is maar zeer de 
vraag of na de corona-crisis regeringen alsnog de miljarden zullen vinden 
die nodig zijn om de klimaatcrisis af te wenden.  

 

In de roep om juist nu globale problemen het hoofd te bieden staat 
Oxfam Novib niet alleen. De Verenigde Naties, de Europese Commis-
sie31, het Internationaal Monetair Fonds32 en een groeiende groep weten-
schappers en economen,33 roepen regeringen wereldwijd op om een sa-

menhangend pakket aan maatregelen te nemen.  

 

3 BEDRIJVEN IN DE HOOFDROL  

De coronacrisis heeft een immense impact op het bedrijfsleven, hun 
werknemers en de mensen in hun productieketens, in Nederland, maar 
ook internationaal. Om de gevolgen van de crisis op te vangen gaan be-
drijven onder meer over tot het annuleren van orders, snijden ze in per-

soneelskosten en stellen ze betalingen aan leveranciers uit.34  

Sinds het begin van de crisis is er een piek gemeld in het aantal oneer-
lijke handelspraktijken, waarbij er bijvoorbeeld een prijsdruk op produ-
centen wordt gelegd terwijl de consumentenprijs gelijk blijft.35 Dit heeft 
grote gevolgen voor arbeiders en boeren in de ketens van die bedrijven, 
die daardoor hun baan en inkomen dreigen te verliezen. Vaak in landen 
met veel minder goede sociale vangnetten en volksgezondheidssys-
temen dan in Nederland. 

 

Afschuiven in de keten 

In Bangladesh bijvoorbeeld, zijn alleen al meer dan een miljoen fabrieks-
arbeiders ontslagen of met onbetaald verlof gestuurd als gevolg van de 
grootschalige annulering van orders door modebedrijven, vaak zonder 

compensatie voor leveranciers.36  

Veel migranten die al waren aangenomen voor werk, kunnen door de 
lockdown niet reizen waardoor ze geplande inkomsten mislopen. Duizen-
den Marokkaanse seizoenarbeidsters kunnen niet naar Huelva in Spanje 
reizen om de aardbeien te helpen oogsten.37  Tijdelijke contracten van In-
diase theeplukkers zijn bij aanvang van de crisis direct opgeschort.38 

 

 

 

Omslag nodig  



 7 

Veel grote, internationaal opererende bedrijven die nu staatssteun aan-
vragen, plaatsen winstmaximalisatie voor aandeelhouders boven het cre-
eren van banen, duurzaam produceren en het bewaken van mensen-
rechten. Sommige bedrijven die nu aankloppen voor overheidssteun heb-
ben de aflopen jaren hun best hebben gedaan om zo min mogelijk belas-
ting te betalen.39 Pogingen van de Nederlandse regering om via conve-
nanten bedrijven aan te zetten tot maatschappelijk verantwoord onderne-
men, hebben ondanks goede bedoelingen van enkele voorlopers, weinig 
opgeleverd.40  

Voor echt duurzaam herstel is een omslag nodig in de wijze waarop be-
drijven wereldwijd opereren. Nog steeds dragen veel bedrijven op grote 
schaal bij aan de groeiende ongelijkheid. Ze onthouden via belastingont-
wijking miljarden aan overheidsbudgetten, putten hulpbronnen uit, en 
dragen bij aan mensenrechtenschendingen, uitbuiting van arbeidskrach-
ten en aan klimaatverandering.41 Niet voor niets heeft Frankrijk al wetge-
ving ingevoerd die bedrijven verplicht hun zorgplicht op zich te nemen 
met betrekking tot mensenrechten, milieu en klimaat. Ook Duitsland en 
Finland hebben aangekondigd brede MVO-wetgeving te willen invoeren, 
en een toenemend aantal koplopers onder bedrijven is eveneens voor-
stander van brede IMVO-wetgeving.42  
 

 
Belasting voor publieke voorzieningen 

Minder inkomsten uit belasting betekent minder geld in de staatskas, en 
dus minder geld voor onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid, ba-
nen en de verduurzaming van economische sectoren. Arme landen lopen 
volgens de berekeningen van Oxfam zo’n honderd miljard dollar (ruim 92 
miljard euro) mis aan belastinginkomsten door internationale belasting-
ontwijking door multinationals.43  
 
Gebrek aan belastinginkomsten, bezuinigingen en een onbegrensd, 
maar vaak misplaatst vertrouwen in de private sector hebben ertoe ge-
leid dat belangrijke basisvoorzieningen, zoals onderwijs en gezondheids-
zorg, in veel landen in toenemende mate zijn geprivatiseerd.44 Mede door 
de bezuinigingen worden veel mensen nu ongenadig hard geraakt door 
de coronacrisis. Een land als Zambia heeft één dokter op 10.000 men-
sen. Het gebrek aan goede publieke gezondheidszorg leidde al voor de 
coronacrisis per dag wereldwijd tot een oversterfte van 10,000 perso-
nen.45 Deze mannen, vrouwen en kinderen waren blijven leven als ze be-
handeld hadden kunnen worden door een arts. 
  

Privaat, of algemeen belang 
Schaarse publieke middelen hebben er daarnaast voor gezorgd dat de 
farmaceutische industrie een centrale rol heeft gekregen in het ontwikke-
len van nieuwe medicijnen en vaccins. Vanwege de patentwetgeving en 
de monopolypositie van veel farmaceutische bedrijven kunnen vooral 
arme landen essentiële vaccins en medicijnen vaak niet betalen.46  
 
Als bedrijven stoppen met belastingontwijking en belasting afdragen in 
landen waar zij economisch actief zijn, hebben overheden, ook die in 
arme landen, meer geld beschikbaar om structureel te investeren in pu-
blieke voorzieningen en duurzaamheid. Maatschappelijk ondernemen en 
een einde aan belastingontwijking zijn noodzakelijke structurele verande-
ringen, die arme landen minder afhankelijk maken van hulp. 

 
De nieuwe norm 
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Met de vele miljarden die nodig zijn om bedrijven en banen overeind te 
houden, heeft de overheid een uniek drukmiddel in handen om onwillige 
bedrijven overeind te houden én aan te zetten tot verbetering van hun 
beleid. Dit is hét moment om maatschappelijk verantwoord ondernemen 
niet langer slechts te belijden, maar daadwerkelijk door te voeren.  

De nieuwe norm voor bedrijven moet zijn: samenwerken met overheden 
en maatschappelijke organisaties om de negatieve gevolgen van de cri-
sis op de samenlevingen te minimaliseren; opbrengsten, macht en winst 
in waardeketens eerlijk verdelen en kosten en risico’s niet afwentelen op 
de samenleving. Dit vereist een omslag van een korte-termijn ‘winst en 
aandeelhoudersgericht bestuursmodel’ naar een lange-termijn model 
waarin alle belanghebbenden, inclusief arbeiders, zeggenschap hebben. 

47 Daarnaast moeten bedrijven de noodzaak inzien van het betalen van 
belasting in landen waar ze actief zijn, omdat dit bijdraagt aan veerkrach-
tige samenlevingen en een goed ondernemingsklimaat. 

 

4 KRUISPUNT  

We staan op een uitzonderlijk kruispunt. De komende maanden worden 
miljarden euro’s uitgegeven, die door de huidige en toekomstige genera-
ties zullen moeten worden terugbetaald.  

De corona crisis versterkt het bewustzijn over de fouten in ons economi-
sche systeem en de gevaren van korte-termijn beleid. Onderzoek laat 
zien dat veel gewone burgers in Nederland de huidige crisis ervaren als 
een moment van bewustwording.48 De pandemie zet aan het denken 
over de manier waarop de samenleving en economie zijn ingericht en 
hoe het in de toekomst anders kan.  

De roep om een lange-termijn visie groeit ook onder wetenschappers49, 
investeerders50, milieuorganisaties51 en bedrijven52. Volgens onderzoek 
van MVO Nederland ziet 80% van de Nederlandse bedrijven door de co-
ronacrisis kansen voor duurzaam ondernemen. Van de ondervraagde 
bedrijven sprak 39% steun uit voor duurzaamheidseisen bij steunpakket-
ten voor bedrijven.53  

De Europese Commissie heeft lidstaten begin mei opgeroepen om be-
paalde eisen aan de staatssteun te verbinden. Bedrijven die steun ont-
vangen zouden geen bonussen en dividend mogen uitkeren. Ook zou-
den bedrijven transparant moeten zijn over de besteding van de staats-
steun, en hoe het geld bijdraagt aan de digitale en klimaattransitie.54 

De Nederlandse regering stelt intussen een aantal eisen aan haar steun-
pakketten voor bedrijven. Zo moest er bij het eerste steunpakket sprake 
zijn van aanzienlijk omzetverlies en mochten vaste medewerkers niet 
worden ontslagen. Onlangs is daar aan toegevoegd dat bedrijven moe-
ten verklaren geen dividend of bonussen uit zullen keren en geen eigen 
aandelen in te kopen.55 Dat zijn logische eisen aan de besteding van on-
gekende hoeveelheden publieksgeld, maar zouden dus verder aange-
vuld moeten worden.  

 

Niet uitstellen 

Nederland heeft er met andere landen binnen de EU op aangedrongen 
economisch herstel in samenhang met maatregelen tegen klimaatveran-
dering vorm te geven.56 Dat is een goed voornemen, maar in plaats van 
‘economische herstel’ als iets van de toekomst te zien, zou het kabinet 
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burgers nu al de garantie moeten geven dat de miljardensteun die nu 
wordt verstrekt, meer oplevert dan alleen het overleven van de crisis.  

Met aanvullende eisen ten aanzien van duurzaamheid, belastingontwij-
king en mensen-en arbeidersrechten, zijn de miljarden ook een investe-
ring in een duurzame en eerlijker toekomst, hier in Nederland, en wereld-
wijd. 

 

5 OOG VOOR DE TOEKOMST  

We hebben de keus om die miljarden zó in te zetten dat we investeren in 
een beter Nederland én een betere wereld. Een wereld waarin proble-
men als extreme ongelijkheid, toenemende conflicten over steeds 
schaarser wordende hulpbronnen en klimaatverandering niet vooruit wor-
den geschoven, maar worden aangepakt.  

Dit is het moment om het bedrijfsleven aan te zetten mensenrechten te 
respecteren en te investeren in een gezonde en leefbare toekomst voor 
iedereen. Daarom zou onze overheid tenminste drie belangrijke eisen 
moeten stellen aan een steunpakket voor het bedrijfsleven57: 
 

1 Bedrijven die steun ontvangen moeten mensen - en arbeidsrechten 

respecteren, een eerlijk loon betalen aan hun medewerkers en 

oneerlijke handelsparktijken vermijden.  
De Nederlandse regering heeft als doelstelling dat binnen drie jaar 90% 
van de bedrijven de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen moeten ondersteunen.58 De geplande steunpakketten voor 
bedrijven bieden een uitgelezen mogelijkheid om het huidige – zeer lage 
percentage van rond de 30-35% - op te krikken.  

De Nederlandse regering zou, net als Denemarken, alleen bedrijven 
moeten ondersteunen die maatschappelijk verantwoord onderne-
men.59  

Zeker voor grote en middelgrote bedrijven dient dit concreet in te 

houden dat zij de OESO Richtlijnen èn de UN Guiding Principles for 

Business and Human Rights (UNGP's) onderschrijven en beloven 

na te leven.  

 

2 Bedrijven die steun krijgen moeten hun eerlijke aandeel aan belasting 

betalen.  

  
Oxfam Novib zet zich al jaren in voor een einde aan ‘belastingparadijs 
Nederland’. Juist in deze tijd waarin de publieke inkomsten hard nodig 
zijn is de aanpak van belastingontwijking cruciaal.  

De Nederlandse regering zou bedrijven die overheidssteun ontvan-
gen moeten verplichten om hun eerlijke aandeel aan belasting te be-

talen.  

Concrete maatregelen zijn:  

- Bedrijven met vestigingen in belastingparadijzen (zonder reële 
economische activiteiten) zouden deze vestigingen moeten slui-

ten binnen 12 maanden na de ontvangst van de steun.  

- Verplicht multinationals die vallen onder de OESO ‘country-by-
country’ rapportage uiterlijk 31 december 2020 publiek te rappor-
teren over hun omzet, winst en belastingafdracht per land waar 
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ze actief zijn. Grote bedrijven die niet onder de rapportagever-
plichting van de OESO vallen, zouden de GRI-belastingnorm te-
gen 2021 moeten implementeren.60 

 

Tegelijkertijd zou de Nederlandse regering belastinglekken moeten dich-
ten, en ervoor moeten kiezen de winstbelasting níet te verlagen. 

Denemarken, Frankrijk en Polen hebben aangekondigd belastingontwij-
king mee te wegen in het besluit wel of geen steun te verlenen vanuit 
hun noodfonds.61 Ook de Europese Commissie heeft aangegeven de 
deze aanpak te steunen.62 

3 Bedrijven die steun ontvangen moeten helpen klimaatverandering 

tegen te gaan. 

De huidige steunpakketten geven Nederland de kans om cruciaal kli-
maatbeleid te versnellen.  

Om aan het klimaatakkoord te kunnen voldoen - wat betekent dat we in 
2030 minimaal 49% minder uitstoten dan dat we deden in 199063 - zullen 
we onze economie fors anders moeten inrichten. Om de wereldwijde 
temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius, moet 
Nederland in 2030 de uitstoot van broeikasgassen zelfs met 65% reduce-
ren ten opzichte van 1990.64 In de eerste plaats moeten we af van onze 
verslaving aan fossiele brandstoffen en investeren een groene, meer cir-
culaire economie. Nederland heeft al de ambitie uitgesproken een circu-
laire economie te willen hebben in 2050, mede met het oog op de nieuwe 
en duurzame concurrentiepositie die daarop mogelijk is.  

De Nederlandse regering moet alle grote bedrijven die steun krijgen 
verplichten hun productie en energiegebruik in overeenstemming te 
brengen met een maximale temperatuurstijging van 1,5 graden, zo-
als genoemd in het Parijsakkoord, en in lijn met de aangenomen 

motie Nijboer (35413, nr. 6).  

In de praktijk betekent dit dat vervuilende bedrijven zoals oliemaatschap-
pijen en de luchtvaart het over een volledig andere boeg moeten gooien. 
Voor oliemaatschappijen betekent dit een versnelde uitfasering van ex-
ploitatie van olie en gas, en forse investeringen in duurzame energie-
bronnen. Ten aanzien van de luchtvaart zou de Nederlandse regering 
steun kunnen verbinden aan een jaarlijks dalend Co2-plafond, uitfasering 
van korte afstandsvluchten en een eerlijke belastingafdracht op vliegtic-
kets en kerosine. Steun aan de landbouwsector zou de omslag naar een 
natuur-inclusieve kringlooplandbouw moeten bevorderen.65  

 

6 HET NIEUWE NORMAAL: 

EERLIJK EN GROEN! 

 

De investeringen van de komende periode bieden een uitgelezen kans 
om grote stappen te zetten naar een eerlijkere én groenere wereld. Dit 
betekent wel dat overheden de regie moeten pakken, ruimte moeten te-
rugnemen die ze de afgelopen decennia zijn verloren aan bedrijven en fi-
nanciële instellingen. Het zou het einde betekenen van een tijdperk 
waarin de rol van de overheid beperkt was tot ‘alleen ingrijpen wanneer 
de markt faalt.66  
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Daarnaast moeten we ons realiseren dat Nederland alleen goed uit deze 
crisis kan komen als de wereld om ons heen ook in staat is de pandemie 
te bezweren. De coronacrisis is in eigen land niet voorbij zolang ze el-
ders op de wereld voortwoekert. Wereldwijde uitbanning is daarmee ook 
welbegrepen eigenbelang.67 Met name arme landen zullen onze steun 
hard nodig hebben om uit deze crisis te komen.  

Tenslotte is het van belang een publiek debat te voeren over de steun-
pakketten en hoe deze ook op lange termijn bijdragen aan een meer 
duurzame en rechtvaardige samenleving.68 Op dit moment ontbreekt een 
samenhangende visie vanuit de overheid op de vraag hoe een duurzame 
samenleving vormgegeven kan worden.69 Beleid ten aanzien van de pri-
vate sector zou in een bredere visie richting duurzaamheid ingebed moe-
ten worden. Ook het parlement moet een grotere rol gaan spelen, in de 
Tweede Kamer is een echt debat over de toekomst sinds het uitbreken 
van de crisis nauwelijks nog op gang gekomen.70  

De inzet is niet gering: de toekomst van burgers in Nederland en die van 
de hele wereld. Grote en machtige spelers slagen er makkelijk in met on-
eigenlijke lobbypraktijken beleid te beïnvloedden.71 Het zijn vooral de 
minder zichtbare groepen en bedrijven die het meest geraakt worden 
door deze crisis en die recht op steun hebben, om deze crisis door te ko-
men. En de burgers die nu en in de toekomst moeten meebetalen aan de 
miljarden aan steun voor bedrijven, mogen daar een best mogelijk maat-
schappelijk rendement van verwachten. 
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