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Amsterdam, 16 december 2015
Betreft: Reactie MVO Platform consulatie niet-financiële rapportage (NFR)

Geachte minister Van der Steur,
1

Hierbij ontvangt u de reactie van het MVO Platform op de consultatie over de uitvoering van EU-richtlijn 2014/95/EU. Deze
2
richtlijn stelt MVO-rapportage verplicht, inclusief informatie over het toepassen van due diligence. Het leveren van deze
informatie wordt al langer door de overheid aanbevolen op grond van de OESO-richtlijnen voor multinationale
ondernemingen maar dit wordt lang niet door alle bedrijven in praktijk gebracht. Duidelijke en volledige informatie leveren
over de risico’s en de maatschappelijke impact van bedrijfsactiviteiten zou een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van
MVO. Dit is van groot belang voor een brede groep belanghebbenden, variërend van aandeelhouders, investeerders en
consumenten hier, tot werknemers en lokale gemeenschappen elders ter wereld in de toeleveringsketens van bedrijven.
Het kabinet heeft besloten tot een één-op-één vertaling van de EU-richtlijn, dus zonder nationale toevoegingen of
aanpassingen. Naar onze mening is dat een gemiste kans. Om deze reden doen wij u hierbij vier voorstellen voor
versteviging aan het Nederlandse conceptbesluit:


De doelgroep. Op dit moment vallen slechts ongeveer 120 Nederlandse bedrijven (beursgenoteerde bedrijven,
banken en verzekeraars met meer dan 500 werknemers) onder het wetsvoorstel. Daarmee vallen echter
honderden grote bedrijven buiten de wetgeving, ook bedrijven die grote risico’s lopen op negatieve
maatschappelijke impact in hun toeleveringsketens. Het MVO Platform pleit ervoor dat alle grote bedrijven met
meer dan 250 medewerkers of een omzet groter dan 40 miljoen euro of de activa van meer dan 20 miljoen euro
onder deze wet te vallen. De rechtspersoon in artikel 1 lid 1 dient te worden aangepast.



Internationaal kader. In het conceptbesluit wordt niet aangegeven aan welke kaderregeling het verslag dient te
3
voldoen. Het MVO Platform stelt voor dat bedrijven de OESO-richtlijnen hanteren bij het uitvoeren van due
4
diligence. Vanuit dit normenkader is het wenselijk dat bedrijven zowel over hun risicoanalyse als hun aanpak om
de risico’s te prioriteren en te verminderen rapporteren. Voor de concrete invulling van de rapportage dient een
5
internationaal erkend systeem te worden gekozen, zoals de Global Reporting Initiatieve of de UNGP reporting
6
framework, om de vergelijkbaarheid te garanderen. Dit betekent een aanpassing van artikel 5.



Uitzonderingen. Het volstaan met een toelichting (het comply-or-explain mechanisme) door bedrijven die geen
MVO-beleid hebben, is ons inziens alleen acceptabel als deze bedrijven aantonen dat er geen maatschappelijke
risico’s in de toeleveringsketen zijn. Dit zou aangetoond moeten worden aan de hand van een onafhankelijk risicoonderzoek (toevoeging Artikel 3, lid 2). De vrijstelling in het geval dat rapportage schade zou toebrengen aan de
commerciële positie een bedrijf (artikel 3, lid 5) dient te worden geschrapt. Wij menen dat dit bedrijven onnodig
veel ruimte geeft om onder de rapportageverplichting uit te komen.



Handhaving. In hoeverre bedrijven meer en beter gaan rapporteren, zal afhangen van de handhaving van de wet.
Het MVO Platform stelt voor om naast de accountant die de MVO-rapporten controleert, toezicht neer te leggen bij
een toezichthoudend orgaan als de Autoriteit Financiële Markten, of om De Transparantiebenchmark te
transformeren tot handhavingsinstrument. Dit betekent een toevoeging aan artikel 6.

Wij zijn graag bereid een verdere toelichting te leveren en vernemen graag van u.
Hoogachtend,
Gisela ten Kate (0619018825)
Suzan van der Meij
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Het MVO Platform is een netwerk van 31 maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
http://mvoplatform.nl, het netwerk heeft een uitgebreide visie op transparantie: http://mvoplatform.nl/publications-en/Publication_3961-nl
2
De uitvoering van due diligence is een continu proces, waarbij bedrijven proactief hun huidige en potentiële maatschappelijke risico’s identificeren, voorkómen en verminderen. En
daarover verantwoording afleggen. Kijk voor meer informatie: http://mvoplatform.nl/wat-is-mvo/due-diligence
3
Deze richtlijnen vormen de basis voor het MVO-beleid van de overheid
4
In het conceptbesluit wordt de term “toegepaste zorgvuldigheidsprocedures” gebruikt
5
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
6
http://www.ungpreporting.org/

