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Duurzaamheid & MVO

De ISO 26000-richtlijn is een goed instru-
ment om Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) binnen een bedrijf 
volledig te structureren. De richtlijn is 
echter niet geschikt (en ook niet
bedoeld) voor certificatie. Toch willen 
bedrijven op een onafhankelijke en 
objectieve manier richting hun stakehol-
ders duidelijk maken hoe zij met MVO 
bezig zijn en ISO 26000 toepassen.

Zelfverklaring
Op basis van de Nederlandse praktijk 
richtlijn 9026 kunnen bedrijven een zelf-
verklaring opstellen en laten zien dat zij 
de structuur en verwachtingen van ISO 
26000 toepassen. 
De zelfverklaring is onder begeleiding 
van NEN en in samenwerking met MVO 
Nederland ontwikkeld door een commis-
sie met vertegenwoordigers van VNO-
NCW, het ministerie van EL&I, FNV Vak-
centrale, Goede Waar & Co en het MVO-
platform.

Publicatieplatform
Tegelijk met de publicatie van NPR 9026 
heeft NEN het Publicatieplatform ISO 
26000 geïntroduceerd. Dit platform biedt 
een centraal overzicht van zelfverklarin-
gen en onderbouwende rapportages die 
aan de hand van de NPR 9026 zijn opge-
steld.Bedrijven kunnen zich daar met 
hun MVO-prestaties profileren. Voor hun 
stakeholders geeft het platform inzicht  
in de ambities en prestaties van organi-
saties.

Externe verificatie
Er komen echter steeds meer geluiden 
vanuit de markt dat alleen de zelfverkla-
ring onvoldoende bewijslast is. Pioniers 
op het gebied van de toepassing van ISO 
26000 in de foodsector zijn daarom zelf 
op zoek gegaan naar certificerende 
instellingen (zoals Lloyds, DNV, KIWA) 
die kunnen helpen bij het beoordelen 
van de onderbouwing. MVO-managers 
van FrieslandCampina, Bavaria en Albron 
vinden deze externe verificatie de beste 
vorm van transparantie en bewijslast voor 
hun stakeholders. 
Bij de externe verificatie van de zelfver-
klaring richt de auditor zich op de onder-
bouwing (het zelfonderzoek) hiervan. Het 
betekent inhoudelijk een documenten-
controle en een feitencontrole. Tijdens 
het verificatieproces wordt gecontroleerd 
of de beweringen die in de onderbouwing 
van de zelfverklaring staan, juist zijn. 
Onderzocht wordt of de genoemde docu-
menten in de onderbouwing zoals 
beleidsstukken, gedragsregels, leveran-
ciercodes, daadwerkelijk bestaan, actu-
eel zijn en door de directie zijn vastge-
steld. 

Naleven
Daarnaast wordt steekproefsgewijs een 
feitencontrole uitgevoerd. De centrale 

vraag daarbij is of het bedrijf ook daad-
werkelijk handelt naar wat het beweert in 
de onderbouwing. Met andere woorden: 
koopt het bedrijf daadwerkelijk duur-
zaam in, wordt het personeelsbeleid toe-
gepast, wordt er gestuurd op de genoem-
de kpi’s voor MVO?
De drie ondernemingen sloten daarmee 
het implementatietraject dat ze voor 
MVO hebben doorlopen af. Bavaria deed 
dit aan de hand van haar referentiehand-
boek, Albron en FrieslandCampina aan 
de hand van hun zelfverklaring, volgens 
de NPR 9026 richtlijn.

Via een zelfverklaring kunnen 

bedrijven tonen dat zij de ISO 

26000 voor Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen 

toepassen. FrieslandCampina, 

Bavaria en Albron vonden dat 

niet afdoende en lieten zich 

extern verifiëren.
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Deel van de verklaring van Lloyds op de (onderbouwing van de) zelfverklaring van Friesland-
Campina. bron: FrieslandCampina

Zowel Bavaria en FrieslandCampina als Albron 
verzorgen presentaties hierover tijdens het VMT 
Food Event op 14 maart. In sessie 1.1 ‘Aan de 
slag met duurzaamheid’ komen FrieslandCampi-
na en Albron aan het woord, in sessie 3.2 ‘Duur-
zame kwaliteit’ is dat Bavaria. 
• www.vmt.nl/foodevent

VMT Food Event

STATEMENT ‘SELF DECLARATION
NEN-ISO 26000:2010’

Royal FrieslandCampina N.V.
Stationsplein 4

3818 LE Amersfoort

Scope and criteria of the assignment
Lloyd’s Register Nederland B.V.-LRQA Projects was commissioned by Royal Friesland Campina N.V. 
to verify its ‘Self declaration NEN-ISO 26000:2010 Corporate Social Responsibility of 
organizations’ (version 16-11-2011) and ‘Reference matrix’ (version 16-11-2011) to be in line with 
the four areas of the NPR 9026:2011.

Conclusion
Based on the veri�cation assignment performed we found nothing that would cause us to believe 
that ‘Friesland Campina N.V.’s ‘Self declaration NEN-ISO 26000:2010 Corporate Social 
Responsibility of organizations’ (version 16-11-2011) and ‘Reference matrix’ (version 16-11-2011) 
are materially incorrect

P.G. Cornelissen

Lloyd’s Register Nederland B.V., Rotterdam, December 6th 2011
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