
GEDRAGSCODE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES OP HET GEBIED VAN NATUUR, 

MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING 

1. INLEIDING 
Deze Gedragscode is opgesteld en ondertekend door maatschappelijke organisaties die actief zijn op 
het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling (voor de ondertekenaars zie onderaan de 
Gedragscode). De Gedragscode onderstreept onze gemeenschappelijke inzet om verantwoordelijk en 
transparant te handelen. Daarmee willen wij onze maatschappelijke positie markeren en 
belanghebbenden duidelijkheid geven over hoe wij ons in het maatschappelijke verkeer gedragen en 
uiting geven aan de publieke verantwoordingsplicht die wij voelen. 
 
2. WIE WE ZIJN  
Wij zijn onafhankelijke Nederlandse non-profit organisaties die nationaal en internationaal werken 
aan duurzame ontwikkeling, bescherming van natuur en landschap en de kwaliteit van het milieu. Wij 
zijn er trots op dat wij, gesteund door veel mensen, kunnen opkomen voor ecologische 
duurzaamheid. 

3. HOE WIJ WERKEN 
Ons recht om te handelen baseren wij op de universeel erkende vrijheden van meningsuiting, 
vergadering en vereniging, op onze bijdrage aan democratische processen, en op de waarden die wij 
trachten te bevorderen. Ons bestaansrecht is ook een afgeleide van de kwaliteit van ons werk, en de 
erkenning en ondersteuning van mensen met wie en voor wie wij werken: leden, donateurs, het 
brede publiek, en gouvernementele en andere organisaties over de hele wereld.  
Met deze Gedragscode spreken wij uit dat wij werken binnen de principes van de democratische 
rechtsstaat met alle daarbij behorende rechten en plichten. Werken binnen de principes van de 
rechtsstaat betekent ook gebruik mogen en kunnen maken van de juridische mogelijkheden die de 
rechtsstaat biedt. Dat betekent onder andere dat wij, als wij dat noodzakelijk vinden, de rechter 
vragen een genomen besluit of handeling te toetsen.  
De zorg voor het leven in de meest brede zin van het woord is datgene wat onze organisaties 
motiveert en drijft. Onze belangrijkste instrumenten zijn: het agenderen door maatschappelijk debat 
en het aandragen van oplossingen. Wij vinden het noodzakelijk onze argumenten soms kracht bij te 
zetten met opvallende publieks- en/of media-acties. Daarbij zullen we vaak veel mensen betrekken. 
We werken in alle openheid en nemen altijd de volledige verantwoordelijkheid voor onze acties. Wij 
gebruiken geen geweld. 
Waar nodig agenderen wij onderwerpen en problemen op het gebied van duurzame ontwikkeling, 
bescherming van natuur en landschap en de kwaliteit van het milieu, die de overheid en anderen niet 
agenderen of niet oplossen. Wanneer wij de overheid en anderen aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid doen wij dat in hun functie/rol en nooit als privé-persoon. 
Beschuldigingen kunnen wij staven met argumenten en feiten.  

4. TRANSPARANTIE 
Onze handtekening onder deze Gedragscode impliceert ook dat onze organisaties in alle opzichten 
transparant willen zijn. Onze organisaties worden gefinancierd met privaat geld (leden, donateurs, 
Nationale Postcode Loterij, particuliere fondsen, sponsoring en giften). Daarnaast ontvangt een groot 
deel van onze organisaties ook nog publiek geld (subsidies). Over onze financiering zijn we open. 
Transparantie over onze financiën vinden we een essentieel kenmerk van en voor maatschappelijke 
organisaties. Dit houdt in dat we inzicht geven in van wie we geld ontvangen, maar ook waaraan we 
het geld uitgeven.  

5. DE KLACHTENPROCEDURE 
Een klacht met betrekking tot de toepassing en naleving van deze Gedragscode wordt door de klager 
ingediend bij de organisatie waarover de klacht gaat. Deze organisatie behandelt de klacht volgens 
de eigen procedure.  


