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Om in aanmerking te komen voor het Metta vignet over een bepaalde periode in het 
verleden moet aan de volgende clausules voldaan worden. 

1. Het bedrijf/de organisatie voldoet: 1) aan alle geldende regelgeving en wetten 
op het gebied van het milieu, het landschap, en de leefomgeving; nationaal, Europees 
en internationaal; en, 2) normen, richtlijnen en gedragsregels voor die aspecten die 
gelden en/of gangbaar zijn voor de sector/bedrijfstak waarbinnen het bedrijf/de 
organisatie werkzaam is; 

2. Het bedrijf/de organisatie inventariseert en monitored alle effecten van haar 
beleid, besluiten en activiteiten op het milieu, het landschap, en de leefomgeving en 
doet op een aantoonbare manier al het mogelijke (binnen de grenzen van het 
redelijke) om negatieve effecten te voorkomen, te reduceren/minimaliseren, en te 
herstellen; 

3. Vervolgens identificeert het bedrijf/de organisatie alle Overgebleven, 
Onvermijdelijke, Ongewenste Impacts/effecten (3OIs).  Aspecten die als minimum 
geanalyseerd moeten worden zijn: 

a. Gebruik van grondstoffen, water en energie; 
b. Gebruik van ruimte; kwantitatief (oppervlakte) en kwalitatief 

(landschap), gebouwen, maar ook landgebruik voor het verbouwen van  
grondstoffen; 

c. Broeikasgassen en overige emissies naar de lucht; 
d. Afval: vloeibaar en vast; en, 
e. Verstoring door licht, geluid, en andere bronnen. 

4. Het bedrijf/de organisatie wil de 3OIs neutraliseren of compenseren door zo 
lokaal mogelijk projecten en initiatieven te ondersteunen of initiëren tbv het herstel of 
de verbetering van milieu, landschap en/of de leefomgeving;[1] 

5. Het bedrijf/de organisatie is transparant en volledig in het openbaar maken van 
alle effecten van haar beleid, besluiten en activiteiten op het milieu, het landschap, en 
de leefomgeving, en maakt informatie tijdig en proactief op een duidelijke, 
nauwkeurige en volledige manier openbaar.[2] Een organisatie verstrekt informatie en is 
transparant met betrekking tot: 

a. het doel, de aard en de plaats van haar activiteiten; 
b. de effecten als gevolg van haar beleid, besluiten en activiteiten op 

het milieu, het landschap, en de leefomgeving; en, 
c. de methodes en procedures die worden gebruikt om de effecten 

te identificeren, te voorkomen, te reduceren/minimaliseren, en  
te herstellen. 

                                                           
[1]

     Waar nodig en/of wenselijk zullen compensatiemogelijkheden op grotere geografische afstand 

gezocht worden.  Alsmede in het geval het bedrijf/de organisatie 3OIs van andere vestigingen en/of 
toeleveranciers wenst te compenseren.  

[2]
      Dit vereist niet dat eigendomsinformatie openbaar wordt gemaakt, dat informatie wordt verstrekt 

die vertrouwelijk is, of waardoor wettelijke, commerciële, veiligheids- of persoonlijke privacy-

verplichtingen geschonden kunnen worden. 
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