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Geachte Senatoren,
Het MVO Platform is de coalitie van maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het terrein
van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Met het oog op de behandeling van de Wet zorgplicht kinderarbeid in uw Kamer wil het MVO Platform
het belang van deze wet onderstrepen. In aanvulling op een eerdere brief en artikel geven wij
hieronder redenen waarom deze wet uw steun verdient.

Wetgeving is een internationale trend
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MVO-experts, de OESO en minister Ploumen signaleerden het: er is sprake van een trend om
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minimumvereisten voor MVO, met name due diligence , in wetgeving vast te leggen. In omringende
landen, en elders in de wereld is de laatste jaren wetgeving tot stand gekomen, aangekondigd of
onderwerp van debat. Enkele voorbeelden van wetgeving zijn: de ‘Modern Slavery Act’ in GrootBrittannië en de Franse brede due diligence plicht: de ‘Loi Sur le Devoir de Vigilance des
Multinationales’. Australië kondigde onlangs aan het Britse voorbeeld te gaan volgen, in Zwitserland
wordt gewerkt aan een brede due diligence plicht en de Duitse overheid kondigde wetgeving aan
wanneer zelfregulering in 2020 niet tot voldoende resultaat heeft geleid.

Wetgeving biedt garanties
Er is kortom, groeiende internationale consensus dat vrijwillige richtlijnen en initiatieven alléén niet
voldoende zijn om te garanderen dat minimumstandaarden voor MVO worden nageleefd. Wetgeving
voorziet ook in een behoefte om meer eenduidigheid in MVO-standaarden en prestaties te bereiken.
Bedrijven uit landen waar wetgeving is ingevoerd, hebben een streepje voor, bijvoorbeeld bij
beleggers en zakenpartners, omdat dit garanties biedt dat in de bedrijfsvoering minimum MVOstandaarden toegepast zijn.

Wetgeving is goed voor de concurrentiepositie
Van Nederlandse bedrijven wordt vaak gesteld dat zij koplopers zijn in MVO. Dit wordt gebaseerd op
rankings en standaarden van private partijen waaronder die van de industrie zelf. Het internationale
speelveld verandert echter: in toenemende mate zal het noodzakelijk worden dat bedrijven voldoen
aan wetgeving. Dit wordt een nieuwe indicator die mogelijk meer vertrouwen zal wekken dan de
private standaarden waarop duurzaamheidsclaims nu zijn gebaseerd.
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Zie o.a. brief Minister Ploumen inzake reactie op nader voorlopig verslag aangaande wetsvoorstel 34506
Due diligence is een begrip uit de belangrijkste internationale richtlijnen voor MVO: de OESO Richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen en de VN Principes voor mensenrechten en bedrijfsleven (UNGP). Due diligence heeft in die richtlijnen de
volgende betekenis: een continu proces, waarbij bedrijven proactief de huidige en potentiële maatschappelijke risico’s
identificeren, voorkómen en verminderen, en daarover verantwoording afleggen. Due diligence in deze betekenis gaat niet over
risico’s voor het bedrijf zelf, maar die voor de maatschappij. Meer informatie: http://mvoplatform.nl/wat-is-mvo/due-diligence
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Wetgeving bevordert de rechtszekerheid
Bedrijven die internationaal opereren krijgen hoe dan ook te maken met (buitenlandse) wettelijke
eisen rond due diligence. Daarnaast worden zij in Nederland geacht mee te doen met
zelfreguleringsinstrumenten die vaak een hoog ambitieniveau nastreven maar geen helderheid geven
over de ondergrens. Als ook Nederland minimumnormen voor verantwoord ondernemen wettelijk
vastlegt, bevordert dat de rechtszekerheid van bedrijven.

Wetgeving is goed voor het investeringsklimaat
Er lijkt vaak angst te bestaan dat wetgeving het vestigingsklimaat negatief beïnvloedt. Uit het
3
onderzoek naar zorgplicht en MVO dat op verzoek van de Nederlandse overheid is uitgevoerd blijkt
echter dat vooral negatieve effecten worden verwacht wanneer een land achterblijft in wetgeving en
handhaving op dit gebied. De conclusies van dit onderzoek is: regelgeving, mits duidelijk en
consistent, trekt het nationale speelveld gelijk en zet aan tot innovatie.

Nederland zal kortom, met de Wet zorgplicht kinderarbeid deel uitmaken van een voorhoede in deze
ontwikkeling op het gebied van MVO.
Wij zijn graag bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,
Suzan van der Meij
Coördinator MVO Platform (06 12271726)
Leden MVO Platform: ActionAid, Amnesty International, Both Ends, CNV Internationaal, Cordaid, Fairfood, Fair
Wear Foundation, FNV, GoedeWaar.nl, Greenpeace Nederland, HIVOS, ICCO, Kerk in Actie, Landelijk India
Werkgroep, Max Havelaar, Milieudefensie, Oikos, Oxfam Novib, PAX, Schone Kleren Campagne, SOMO, Stop
Kinderarbeid, Tax Justice, UNICEF Nederland, VBDO, World Animal Protection.
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Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, ‘Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Onderzoek in opdracht van de Ministeries Veiligheid en Justitie en Buitenlandse
Zaken. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/21/kamerbrief-met-kabinetsreactie-op-onderzoekzorgplicht-nederlandse-bedrijven.
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