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Overzicht voortgang en marktdekking IMVO-convenanten per risicosector 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voortgang van de IMVO-convenantsprocessen in de 

dertien risicosectoren uit de MVO Sector Risico Analyse van KPMG (2014). Waar mogelijk wordt een 

inschatting van de (potentiële) marktdekking van de convenanten gegeven. Dit overzicht volgt op 

eerdere overzichten die het MVO Platform publiceerde in 2016 en februari 2018.  

Risicosector Voortgang (Potentiële) Marktdekking 

Bouw 
 

 

Geen sectorbreed convenant - 

Sub-sectoren: 
 Natuursteen: onderhandelingsfase 

Sector beslaat < 0,5% van de 
totale omzet in de bouwsector.1 

Detailhandel 
 

 

Geen sectorbreed convenant - 

Sub-sectoren:  
Goud:  
convenant in implementatiefase 

Deelnemende bedrijven beslaan 
< 0,1% van totaal aantal 
bedrijven in de detailhandel.2 

Chemie 
 

 

Geen convenant - 

Energie 
 

 

Geen sectorbreed convenant - 

Sub-sectoren: 

 Windenergie: verkennende fase 

Windenergie beslaat 1,4% van 
het totale energieverbruik in 
Nederland.3 

Financieel 
 

 

Geen sectorbreed convenant - 

Sub-sectoren:  
Banken: 
convenant in implementatiefase 

Aangesloten bedrijven beslaan 
meerderheid van de sub-sector. 

Verzekeringen:  
convenant in implementatiefase 

Betrokken partijen dekken 
nagenoeg de gehele sub-sector. 

 Pensioenen: onderhandelingsfase Nog niet bekend 

Groothandel 
 

 

Geen convenant - 

Hout & Papier 
 

 

Geen sectorbreed convenant - 

Sub-sectoren:  
Hout:  
convenant in implementatiefase 

Alleen ondertekend door 
brancheverenigingen, 
commitment van individuele 
bedrijven is onduidelijk. 

                                                           
1 Bron: SER, CBS (2016). 
2 Bron: CBS (2017). 
3 Bron: CBS (2017). 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/09/01/mvo-sector-risico-analyse
https://www.mvoplatform.nl/wp-content/uploads/sites/5/2017/08/brief-van-het-mvo-platform-voor-het-kamerdebat-ao-over-imvo-van-7-december-2016-pdf.pdf
https://www.mvoplatform.nl/wp-content/uploads/sites/5/2018/02/Bijlage-I-voortgang-IMVO-convenanten.docx.pdf
https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2017/20170509-natuursteensector.aspx
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81156NED&D1=4-5&D2=151,154,157&D3=l&HD=181023-1644&HDR=G2,T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81589NED&D1=0-8&D2=758&D3=36,40,44&HD=181023-1654&HDR=G2&STB=G1,T
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/aandeel-hernieuwbare-energie-5-9-procent-in-2016
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Land- & Tuinbouw 
 

 

Verkennende fase Nog niet bekend 

Sub-sectoren: 
 Sierteelt: onderhandelingsfase 

Nog niet bekend 

Metaal & 
Elektronica 

 

 

Geen sectorbreed convenant - 

Sub-sectoren: 

 Metallurgische industrie: 
onderhandelingsfase 

Nog niet bekend 

Olie & Gas 
 

 

Geen convenant - 

Textiel & Kleding 
 

 

Convenant in implementatiefase 
Totale marktdekking en dekking 
in textielbranche zijn onbekend.  
42-45% in kledingbranche.4 

Sub-sectoren: 

 Schoenen:  
geen convenant 

- 

Voedingsmiddelen 
 

 

Convenant in implementatiefase 

De ondertekenende branche-
verenigingen dekken een groot 
deel van de sector. De minister 
heeft het commitment van 
individuele bedrijven toegezegd.5 

Sub-sectoren:  
Plantaardige eiwitten:  
convenant in implementatiefase 

< 1% van totale omzet in 
voedingsmiddelensector.6 

 

Legenda 

 
= geen of zeer weinig bedrijven in de risicosector betrokken bij een (afgesloten) IMVO-convenant. 

 
= deel van de sector betrokken bij een IMVO-convenant.  

 

= een aanzienlijk deel van de sector lijkt betrokken bij een IMVO-convenant. 

N.B.: Bij ondertekening door een brancheorganisatie is het vaak onduidelijk welk commitment voor 
individuele bedrijven dat met zich meebrengt. Bij het bepalen van de marktdekking is hier het 
“voordeel van de twijfel” gehanteerd.  

 

Verantwoording 

Dit overzicht is gebaseerd op informatie van de SER, lidorganisaties van het MVO Platform en het CBS. Het is lastig om de 

marktdekking van de convenanten te berekenen en er is daarom gebruik gemaakt van verschillende bronnen. De MVO Sector 

Risico Analyse is niet eenduidig in het definiëren van de risicosectoren: er wordt zowel uitgegaan van SBI-codes van het CBS 

als van gegevens van een aantal brancheverenigingen. Daarnaast doen bij sommige convenanten bedrijven mee die onder 

meerdere sectoren vallen of juist slechts meedoen met een onderdeel van het bedrijf (bijvoorbeeld warenhuizen bij het kleding- 

en textielconvenant). 

                                                           
4 Bron: SER (2018). 
5 In antwoord op Kamervragen (december 2017) heeft minister Kaag aangegeven dat een brancheorganisatie die aan een 
convenant deelneemt ‘een grote verantwoordelijkheid op zich [neemt] om namens al haar leden de afspraken in het convenant 
na te komen’. Ook dient de brancheorganisatie ‘de betrokkenheid van haar leden bij de uitvoering van het convenant te 
waarborgen’ en ‘te bewijzen dat zij de toezeggingen kan waarmaken’. 
6 Bron: Distrifood (2017) en CBS (2016). 

https://www.imvoconvenanten.nl/kledingtextiel/news/2018/7/textielsector-productieketen?sc_lang=nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-645.html
https://www.distrifood.nl/assortiment/blog/2017/10/consument-eet-vaker-producten-op-basis-van-plantaardige-eiwitten-101112776?vakmedianet-approve-cookies=1
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81156NED&D1=4-5&D2=201,204,207,229&D3=5-7&HD=181024-1123&HDR=G2,T&STB=G1

