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Aan: Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. Minister E.M.J. Ploumen
Amsterdam, 12 mei 2014

Geachte Minister Ploumen,
Het MVO Platform maakt - via het Europese netwerk ECCJ - deel uit van een internationale groep
netwerken die gezamenlijk ijveren voor corporate accountability. Deze netwerken benadrukken in
bijgaande brief de urgentie van de uitvoering van de UNGP's. Overheden worden opgeroepen om
nationale actieplannen (NAP's) te ontwikkelen, te implementeren en de voortgang te bewaken. Op
basis van brede consensus onder het mondiaal maatschappelijk middenveld, zijn criteria geformuleerd
waaraan NAP’s moeten voldoen.
Nederland heeft weliswaar als een van de eerste landen, een NAP ontwikkeld, toch zien wij aanleiding
om u op deze brief te attenderen: niet aan alle criteria is voldaan. De belangrijkste uitdagingen voor
Nederland zijn:
1. Regelgeving ter bescherming van de mensenrechten ontbreekt vooralsnog in het
Nederlandse NAP. De UNGP stelt een “smart mix” voor van vrijwillige en bindende
maatregelen. De ontwikkeling van laatstgenoemde categorie, zoals de uitbreiding van
zorgplicht en transparantie, is nog niet uitgewerkt in het Nederlandse NAP. Dit is punt 4 van
bijgaande brief.
2. Maatregelen om toegang tot recht voor slachtoffers te garanderen blijven uit, niet alleen in
het Nederlandse NAP, maar ook internationaal. Hierdoor gaan momenteel stemmen op om
hiervoor, naast de UNGP, een apart instrument te ontwikkelen. De uitdaging blijft, ook voor
Nederland, om toegang tot recht voor slachtoffers te garanderen binnen het kader van de
derde pilaar van de UNGP. Punt 5 uit bijgaande brief gaat hierop in.
3. Meer duidelijkheid over de uitvoering en de monitoring van het NAP is nodig: met het
schrijven van een plan is het werk nog niet gedaan. Het komt nu aan op het bewaken van de
uitvoering, transparantie erover, en het bijstellen van het plan waar nodig. Wij pleiten voor
meer duidelijkheid hierover en we benadrukken dat we als stakeholders graag betrokken
blijven bij het verdere proces. Dit is punt 6 uit bijgaande brief.

Tot slot wijzen wij op de uitvoerige reactie die het MVO Platform eerder gaf op het Nationaal Actie
Plan.
Vriendelijke groet,

Suzan van der Meij (06-12271726)
Gisela ten Kate

