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ESG: JURISTEN  
AAN DE SLAG VOOR  
MAATSCHAPPIJ  
ÉN PLANEET 
Steeds vaker krijgen ook (bedrijfs)juristen te maken met ESG: Environmental, 
Social and Governance, de drie aspecten van verduurzaming. Ze komen in een 
wereld die nieuw voor hen is. Hoe vinden ze daarin hun weg? Wat betekent dit 
voor hun dagelijkse werk? Mr. sprak een aantal van hen. “Een goede bedrijfs-
jurist beweegt mee met de business.”

door  Michel Knapen beeld  Depositphotos

H
et zijn maar drie letters. Maar 
die slokken wel een heel groot 
deel op van het werk van be-
drijfsjuristen. Leverde ICT al 
veel druk op, nu is ESG bezig 

met een opmars: Environmental, Social 
and Governance, ofwel drie factoren 
voor het meten van de duurzaamheid 
van een onderneming. Echt nieuw is het 
concept niet. Lange tijd stond ESG be-
kend als MVO, maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Maar ESG is breder 
en concreter, zegt Pauline Verheijen-
Dop, legal director bij PepsiCo. “MVO is 
vooral goed doen voor de maatschappij, 
ESG is goed doen voor de maatschappij 
én de planeet, binnen een steeds strak-
ker wettelijk kader.”
Bedrijven zijn zich daar steeds meer van 
bewust en ESG wordt daarmee ook na-
drukkelijker een zaak voor allerlei juris-
ten – juristen die tijdens hun studie nog 
nooit in aanraking kwamen met CO2-

normen, ammoniakemissie en inclusief 
werkgeverschap. Om dat hiaat te vullen 
schreven advocaten van CMS een prak-
tisch boek over ESG voor de bedrijfsju-
rist, met allerlei tips & tricks. Dat wordt 
op het najaarscongres (10 november) 
van het Nederlands Genootschap van 
Bedrijfsjuristen gepresenteerd. Het boek 
behandelt tal van juridische aspecten 
van ESG.
Een van de auteurs, Bart-Adriaan de  
Ruijter, lid van de ESG taskforce bij CMS, 
wijst erop dat ESG-omgevingsfactoren 
voor bedrijven steeds belangrijker wor-
den. “Advocaten en bedrijfsjuristen kijken 
altijd naar het belang van een onderne-
ming en hoe ze deze het beste kunnen ad-
viseren. Nu moet dat met een veel ruime-
re blik dan vroeger. Het draait niet meer 
om de kortetermijnwinst, wel met name 
om de langetermijnwaardecreatie. Ooit 
dacht men: na ons de zondvloed. Maar 
die komt wel steeds dichterbij.”
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“OOIT DACHT MEN: NA ONS DE ZONDVLOED. MAAR 
DIE KOMT WEL STEEDS DICHTERBIJ”

Die urgentie wordt steeds meer gevoeld. 
Kijk eens naar de enorme hoeveelheid 
wet- en regelgeving op het gebied van 
duurzaamheid die op ons afkomt, zegt 
De Ruijter, partner bij CMS. “Soft law op 
het gebied van ESG wordt door komen-
de wetgeving steeds harder en ze wordt 
ook steeds meer omarmd in de recht-
spraak. Je kunt als onderneming aan 
duurzaamheidsverplichtingen worden 
gehouden door derden, zoals toezicht-
houders, consumenten, beleggers en be-
langenorganisaties. ESG staat, wat CMS 
betreft, bovenaan de prioriteitenlijst van 
ondernemingen.”

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK
Dat betekent ook wat voor het werk van 
advocaten. Op een eilandje je eigen vak-
gebied blijven beoefenen is er niet meer 
bij. De Ruijter voorziet meer samenwer-
kingen tussen specialismen, een meer 
multidisciplinaire aanpak van juridische 
en niet-juridische onderwerpen. Denk 
aan finance, klimaat en communicatie.
CMS, een internationaal advocatenkan-
toor, heeft de ambitie uitgesproken dé 
ESG-firm van de wereld te willen zijn. 
Het kantoor in Amsterdam telt zo’n 
twintig ESG-specialisten, bij elke afde-
ling zijn minimaal twee ESG’ers. Er is 
een mondiale ESG taskforce die alle  
ontwikkelingen van wet- en regelgeving 
volgt en proposities voor cliënten maakt 
om hun ESG-beleid te optimaliseren. 
Wereldwijd telt het kantoor ongeveer 
150 ESG-specialisten. De Ruijter houdt 
zich bezig met zakelijke geschilbeslech-

ting en ook daarin is ESG belangrijk ge-
worden.
ESG-litigation als sluitstuk van naleving 
van ESG is volgens De Ruijter zelfs een 
strategisch risico voor ondernemingen. 
Er is steeds meer wet- en regelgeving, 
toezichthouders beoordelen of bedrijven 
klimaatafspraken wel nakomen. Ook zit-
ten belangengroeperingen er bovenop. 
Nu nog zijn het de grote bedrijven die 
Milieudefensie in het vizier heeft, maar 
dat gaat in de toekomst ook gebeuren 
met kleinere ondernemingen, voorziet 
De Ruijter. Hij spreekt van een ‘joint ef-
fort’, ESG moet je sámen doen. “Het is 
ook in het belang van de onderneming 
zelf om een goede dialoog met andere 
partijen te voeren. Een procedure bij de 
rechter is een sluitstuk. Maar onze pri-
maire rol ligt bij het risicomanagement 
en dat betekent vooral: geschillen juist 
voorkomen.”
CMS wil niet alleen ESG bij cliënten be-
vorderen maar ook ‘practice what you 
preach’. Het kantoor is aangesloten bij 
UN Global Compact, een programma 
van de VN om te monitoren hoe duur-
zaam bedrijven zijn. “Neem de E van 
ESG”, zegt De Ruijter. “We werken met 
sustainable office certifications en zijn 
mede met het oog daarop van twee kan-
toren in Nederland naar één gegaan. Dat 
is beter duurzaam in te richten. Verder 
hebben we een sustainable travel policy 
en willen we zoveel mogelijk groene 
energie. De S van ESG komt tot uitdruk-
king in ons probono-programma en in 
onze aandacht voor diversiteit en inclu-
siviteit op de werkvloer.”

MAATSCHAPPELIJKE ZORGPLICHT
Ook Rik Aertsen, principal legal counsel 
bij ING, herinnert zich uit zijn studietijd 
geen ESG-aspecten – maar staat er nu 
wel middenin. Die omslag was niet al te 
lastig. “Een goede bedrijfsjurist beweegt 
mee met de business. Die business krijgt 
te maken met steeds meer wetgeving op 
het gebied van duurzaamheid en kli-
maatrisico’s. Bedrijfsjuristen móéten 
zich daar wel in verdiepen.”

Ook voor banken is duurzaamheid een 
belangrijk onderwerp, zegt hij. Banken 
willen vanuit hun maatschappelijke 
zorgplicht verduurzaming faciliteren en 
klimaatverandering helpen tegen te 
gaan. Maar ook wet- en regelgeving en 
toezichthouders maken dat banken re-
kening moeten houden met duurzaam-
heid. Doen ze dat niet, of financieren ze 
activiteiten die niet duurzaam en toe-
komstbestendig zijn, dan neemt het kre-
dietrisico significant toe.
Dat merkt Aertsen nu al. Hij is bedrijfs-
jurist voor de vastgoedfinancierings-
praktijk van ING, en heeft te maken met 
strenge milieuwetgeving. Zo mag vanaf 
1 januari 2023 een kantoorgebouw niet 
meer worden gebruikt als het niet mini-
maal energielabel C heeft. “Dat heeft een 
dramatische impact op de waarde van 
kantoorgebouwen die D of slechter heb-
ben”, zegt hij. “Heb je zo’n gebouw gefi-
nancierd, dan heeft dat grote gevolgen 
voor je kredietrisico. De huurder moet 
eruit, huurinkomsten zullen stoppen, en 
daarvan betaalde de eigenaar de rente en 
aflossing. Omgekeerd toont onderzoek 
aan dat verduurzaamd vastgoed juist 
waardevaster is en hogere huurinkom-
sten genereert.”

VEEL EUROPEES RECHT
Het bijhouden van relevante wet- en  
regelgeving is niet alleen voor Aertsen 
een belangrijk deel van zijn werk, ook 
voor Verheijen-Dop. Bij haar vorige 
werkgever was ze relatief weinig bezig 
met ESG, nu is het een groot deel van 
haar werk. “Onze general counsel heeft 
aangegeven: alle bedrijfsjuristen van 
PepsiCo, wereldwijd, worden geacht – 
naast hun huidige rechtsgebied of terri-
torium – environmental lawyers te wor-
den. De nadruk ligt op ‘te worden’, want 
in duurzaamheidswetgeving is heel veel 
nog niet definitief.”
PepsiCo heeft daarvoor, onder meer, op 
regionaal niveau teams opgezet die in de 
gaten houden welke duurzaamheidsont-
wikkelingen eraan zitten te komen. Deze 
teams bestaan uit zowel juristen als pu-

Pauline Verheijen-Dop (PepsiCo)
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“BEDRIJFSJURISTEN MÓÉTEN ZICH WEL  
VERDIEPEN IN WETGEVING OP ESG-GEBIED”

ESG IN OPKOMST, MAAR 
JURISTEN NOG NIET 
GOED VOORBEREID
 
Dat juridische professionals worden 
geconfronteerd met een ongekende 
groei van ESG-initiatieven, blijkt wel 
uit het Future Ready Lawyer rap-
port, dat Wolters Kluwer eind sep-
tember uitbracht. 
In het rapport staat dat 56 procent 
van de bedrijfsjuristen aangeeft dat 
de vraag naar ESG-advies het afgelo-
pen jaar is toegenomen, en dat 64 
procent verwacht dat die vraag de 
komende drie jaar verder zal toene-
men. Slechts 39 procent zegt dat hun 
afdeling zeer goed is voorbereid om 
aan de ESG-verantwoordelijkheden 
van hun bedrijf te voldoen.  
Bij advocatenkantoren zijn de cijfers 
iets anders. De vraag naar ESG-advies 
groeit aanzienlijk en in een sneller 
tempo dan advocatenkantoren kun-
nen bijbenen. Zo geeft 45 procent van 
de kantoren aan dat de vraag van za-
kelijke cliënten naar ESG-advies het 
afgelopen jaar is toegenomen en 59 
procent verwacht dat de vraag naar 
ESG-advies de komende drie jaar zal 
toenemen. Eén vijfde van de kantoren 
is van mening dat zij zeer goed zijn 
voorbereid om aan de vraag van cli-
enten naar ESG-diensten te voldoen. 
Iets meer dan drie kwart (77 procent) 
van de advocatenkantoren laat weten 
over ESG-expertise te beschikken. 
Precies de helft meldt dat ze in de af-
gelopen drie jaar een ESG-praktijkge-
bied hebben toegevoegd.

blic affairs-specialisten. Verheijen-Dop 
heeft als bedrijfsjurist elf Noord-Europe-
se landen onder zich. Een achtergrond 
in omgevingsrecht heeft ze niet. “Als ci-
vilist is ESG een heel belangrijke en 
waardevolle toevoeging aan mijn porte-
feuille, waar nog veel in staat te gebeu-
ren op juridisch vlak en waarover nog 
veel te leren valt.”
ESG mag dan wel relatief nieuw zijn, het 
is geen ander soort recht. Het past in het 
gebruikelijke systeem, zegt Verheijen-
Dop: veel Europees recht dat z’n weg 
naar beneden vindt. Het wetgevingspro-

ces wordt nauwlettend gevolgd. “Zo 
kunnen we ruim van tevoren voorsorte-
ren om de business te adviseren. Hoe 
dichter bij de implementatiedatum, hoe 
concreter mijn adviezen. Het is een ont-
wikkelingsproces, voor iedereen.”

CONTRACTEN AANPASSEN
Volgens CMS-advocaat De Ruijter 
dringt ESG door tot alle juridische facet-
ten van een onderneming. “Klanten wil-
len hun hele productieketen verduurza-
men, alle contracten moeten daarop 
worden afgestemd. Bedrijven zien ook 
dat de transitie nodig is en maken er 
budget voor vrij.”
De Ruijter somt op wat hij en zijn ESG-
collega’s doen: contracten aanpassen in 
de sustainable supply chain, afspraken op 
papier zetten om de circulaire economie 
door te zetten. Bij duurzaam bouwen 
moeten certificaten worden aangevraagd 
en moeten huurovereenkomsten daarop 
worden afgestemd. Arbeidscontracten 
moeten worden opgesteld conform inter-
nationale afspraken en mensenrechten. 
Transportovereenkomsten moeten wor-
den herzien zodat ook vervoer duurza-
mer wordt. “Om ESG te prikkelen zijn er 
belastingvoordelen en -nadelen geko-

men. ESG kent dus ook fiscale aspecten. 
Duurzaam investeren kan zo fiscaal al 
heel aantrekkelijk. Dat is belangrijk, want 
verduurzaming kost wel geld. Sustainable 
finance is dan ook een belangrijk onder-
deel van de transitie.”
De Ruijter verwacht veel werk uit ESG. 
“Het raakt immers de hele onderne-
ming. Zelfs het inkopen van een pen: 
dat moet duurzaam, pennen hoeven niet 
uit Australië te worden ingevlogen. Alles 
wordt onder de loep van ESG genomen, 
ook de keuze van je energieleverancier 
en met wie je zaken doet. Doe je het niet 
goed, dan gaat je beurswaarde omlaag of 
stappen consumenten naar de concur-
rent die duurzamer is.”

JURIDISCHE KLIMAATTAFELS
Het is ook een proces waarin bedrijfsju-
risten binnen hun onderneming de lead 
zouden moeten nemen, zeggen Aertsen 
en Verheijen-Dop. Aertsen wijst op het 
initiatief ‘Jurist Doet WAT’, van de NGB 
en de Radboud Universiteit. Het idee er-
achter is dat juristen met hun eigen ex-
pertise een belangrijke rol kunnen spe-
len op gebied van verduurzaming. Ze 
kunnen knelpunten signaleren die aan 
verduurzaming in de weg staan, model-

Bart-Adriaan de Ruijter (CMS)
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“ESG IS NOG RELATIEF ONONTGONNEN JURIDISCH 
GEBIED, DUS ER IS RUIMTE VOOR CREATIVITEIT”

contracten ontwikkelen voor duurzame 
investeringen, lobbyen bij de wetgever. 
Het initiatief roept alle meesters in de 
rechten – advocaten, bedrijfsjuristen, 
notarissen, rechtswetenschappers, juri-
disch adviseurs – op mee te doen en met 
suggesties en ideeën te komen. Zo zijn 
er inmiddels al zeven ‘klimaattafels’, met 
in totaal zo’n zeventig juristen.
Aertsen is voorzitter van de klimaattafel 
gebouwde omgeving. “Wil je je vak als 
bedrijfsjurist goed beheersen, dan moet 
je je verdiepen in duurzaamheidswetge-
ving. Dat geldt zeker binnen mijn porte-
feuille, de vastgoedsector. Die is wereld-
wijd verantwoordelijk voor veertig 
procent van de CO2-uitstoot.”
Volgens Verheijen-Dop zijn het echter 
niet alleen de bedrijfsjuristen die de lead 
moeten nemen in de duurzaamheids-
transitie. Deze transitie en de bredere 
ESG-principes moeten immers door de 
hele organisatie worden gedragen. “Cen-
traal in de PepsiCo-strategie is dat we bij 
iedere beslissing mens en planeet mee-
nemen. Het ESG-denken is verweven 
door het hele bedrijf.”
Uitdagend is wel dat ESG-doelen erg ver-
strekkend en complex kunnen zijn, zegt 
Verheijen-Dop. Neem de aardappels die 
nodig zijn voor chips die PepsiCo maakt, 
zoals de bekende Lay’s chips. Er wordt 
niet alleen gekeken naar de mensen die 
de aardappels telen en of zij onder fat-
soenlijke arbeidsomstandigheden wer-
ken, maar ook naar bijvoorbeeld het 
soort aardappel dat wordt geteeld, hoe-
veel water er wordt verbruikt in het groei- 
en productieproces, hoe de aardappels 
worden getransporteerd. Alles valt onder 
de ESG-vlag. “Mensenrechten zijn een 
centraal onderdeel van onze strategie. We 
willen geen zaken doen met bedrijven die 
zich niet houden aan basale mensenrech-
ten en milieueisen. Per dag worden er 
wereldwijd één miljard producten van 
PepsiCo geconsumeerd, we hebben dus 
een zeker gewicht in de markt. We kun-
nen en moeten dus meer verwachten van 
onze suppliers. Maar dat zou voor ieder 
bedrijf moeten gelden.”

MODELAKTE VOOR ZONNEPANELEN
In de banksector pakken juristen wél de 
leidende rol, zegt Aertsen. Zelf is hij be-
trokken bij de financiering van zonnepa-
nelen op daken van bedrijfsgebouwen. 
Juristen binnen de Nederlandse Vereni-
ging van Banken (NVB) constateerden 
dat dit niet goed van de grond komt. Ex-
ploitanten van zonnepanelen benaderen 
eigenaren van grote gebouwen: mogen 
ze het dak huren voor zonnepanelen? 
Dat kan voor beide partijen interessant 
zijn. “Nu zijn er banken die gebouwen 
financieren en andere banken die de ex-
ploitant financieren. Die laatste eist een 
zekerheidsrecht op die zonnepanelen. 
Zijn die roerend of onroerend? Valt het 
onder pand of hypotheek? Beter is een 
opstalrecht te vestigen op daken, om zo 
het eigendomsrecht van de zonnepane-
len af te splitsen van het eigendomsrecht 
van het gebouw. Dat opstalrecht kan 
worden bezwaard met een hypotheek-
recht. Maar de gebouweigenaar heeft al 
een hypotheekrecht op het gebouw, dat 
moet je ook weer regelen. Bij grote par-
tijen kun je dit in een maatwerkcontract 
regelen, maar niet bij kleinere daken. In 
samenspraak met de Koninklijke Nota-
riële Beroepsorganisatie hebben we als 
NVB hiervoor een modelakte ontwik-
keld. Dit moet de financierbaarheid van 
dakprojecten bevorderen. Bedrijfsjuris-
ten namen hier dus de leidende rol en 
kwamen met een oplossing.”

GEWETEN VAN HET BEDRIJF
Nu wordt het begrip ESG regelmatig in 
verband gebracht met greenwashing: 
naar buiten toe vergroening propageren, 
maar intern niets doen. Hoe kunnen be-
drijfsjuristen dat voorkomen? Onze rol, 
zegt Verheijen-Dop, is altijd: het gewe-
ten van het bedrijf zijn. “Compliance 
valt vaak onder ons werk. In het ergste 
geval ben je de politieagent, maar ik in-
terpreteer het positiever: als het gewe-
ten. Ik heb zitting in de directie en ook 
in andere fora kun je mensen aanspre-
ken op hun verplichtingen uit de wet, 
interne regels en morele afspraken. 

Voorwaarde is wel dat de ESG-principes 
door iedereen worden gedeeld. Dat is 
een stuk bedrijfscultuur. PepsiCo is op 
dat gebied een voorloper en we doen het 
dan ook zeker niet alleen voor de bühne. 
Vanuit mijn rol als legal director kan ik 
daar sturing en invulling aan geven. En 
dat moet en wil ik ook als geweten van 
het bedrijf.”
Op basis van nieuwe of aankomende 
wetgeving kan het zo zijn dat PepsiCo 
met bepaalde partijen geen zaken meer 
kan of wil doen. ‘Onze Code of Conduct 
is onderdeel van elke overeenkomst. 
Suppliers tekenen daar ook voor. We 
voeren ook audits uit bij hen om te kij-
ken of ze die Code wel naleven. We leg-
gen contractueel vast: breek je de Code, 
dan kunnen we je daarop aanspreken en 
in het ergste geval kunnen we de over-
eenkomst ontbinden. We stellen als van-
ouds nog steeds contracten op, maar 
ESG wordt steeds meer een integraal on-
derdeel daarvan. Je moet als bedrijfsju-
rist hier wel affiniteit mee hebben of in 
ieder geval ontwikkelen.”
Dat bleek wel toen Verheijen-Dop on-
langs een nieuwe bedrijfsjurist aannam. 
ESG was onderdeel van het gesprek, en 
daar had die kandidaat heel creatieve 
ideeën over. “Gelukkig maar. Het is ook 
nog relatief nieuw en juridisch gezien 
onontgonnen gebied, dus er is zeker 
ruimte voor creativiteit en ontwikkeling. 
Vrijwel niemand heeft ESG in zijn of 
haar rechtenstudie gehad. Het is groten-
deels nog leren in de praktijk.” •
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Rik Aertsen (ING)


