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1. Inleiding
Missie en doelen
Ook in 2018 opereerde het MVO Platform volgens de missie uit het strategieplan 2016-2020:
Bedrijven nemen over de hele keten verantwoordelijkheid voor de effecten van hun activiteiten op
sociaal mensenrechten-, ecologisch en economisch gebied, leggen daarover verantwoording af en
gaan de dialoog aan met belanghebbenden. Het MVO Platform stelt zich twee doelen om hieraan bij
te dragen:
1. Een sterk maatschappelijk middenveld gericht op het verbeteren van het gedrag en het beleid
van bedrijven en op beter overheidsbeleid voor MVO
2. De Nederlandse overheid vervult een krachtige rol, ook in de internationale context, door
enerzijds maatschappelijk verantwoord ondernemen ambitieus te stimuleren, en anderzijds
ervoor zorg te dragen dat bedrijven ter verantwoording geroepen kunnen worden.

2. Ontwikkelingen en resultaten
Dit hoofdstuk beschrijft in de eerste paragraaf de politieke ontwikkelingen en lobbyresultaten die in
2018 zijn behaald en in de tweede paragraaf de ontwikkelingen en resultaten binnen het MVO
Platform.

2.1 Lobbyresultaten
Politieke context: beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Na het aantreden van het kabinet in oktober 2017 publiceerde minister Sigrid Kaag in mei 2018 de
nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking getiteld ‘Investeren in
Perspectief’. Het MVO Platform heeft tijdens de voorbereiding van de nota input geleverd middels de
algemene (online) consultatie en brieven naar de minister.1 Het MVO-beleid in de nota bestaat
voornamelijk uit het voortzetten van het risicosectorenbeleid dat door minister Ploumen is ontwikkeld.
De lobby van het Platform na het verschijnen van de nota heeft resultaat gehad.2 Na het debat over de
beleidsnota verscheen een brief over IMVO, waarin de minister meer duidelijkheid gaf over haar
beleid.3 Minister Kaag heeft het MVO-beleidsdoel van het vorige kabinet dat 90 procent van de grote
bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen onderschrijft overgenomen en 2023 als streefjaar
vastgesteld. Het doel is ook als begrotingsindicator opgenomen in de Handelsagenda en er wordt
tussentijds over gerapporteerd, te beginnen in 2019. 4

1

Brief aan Minister Kaag over integrale beleidsnota en MVO-beleid (29 januari 2019) (https://www.mvoplatform.nl/brief-aanminister-kaag-integrale-beleidsnota-en-mvo-beleid/) & Beantwoording consultatie ‘Vernieuwd beleid Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (21 maart 2018) (https://www.mvoplatform.nl/beantwoording-consultatie-vernieuwd-beleidbuitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking/).
2
Brief AO Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (25 juni 2018) (https://www.mvoplatform.nl/briefao-beleidsnota-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking/)
3
Kamerbrief over uitvoering moties internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (2 juli 2018)
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/02/kamerbrief-over-uitvoering-moties-internationaalmaatschappelijk-verantwoord-ondernemen).
4
Zie ook de Brief Handelsagenda – OESO-richtlijnen als begrotingsindicator (12 november 2018)
(https://www.mvoplatform.nl/brief-handelsagenda-oeso-richtlijnen-als-begrotingsindicator/).
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De in mei 2018 goedgekeurde OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct is
nog nauwelijks in het MVO-beleid verwerkt, ondanks de inzet van het Platform hierop. 5
Convenantenbeleid
In het regeerakkoord is afgesproken dat het convenantenbeleid wordt voortgezet. Op beleidsmatig
vlak verandert er weinig en de minister heeft aangegeven geen conclusies te willen trekken over de
effectiviteit van het convenantenbeleid tot na de afronding van de evaluatie hierover. In 2018 zijn drie
convenanten afgesloten en is verder onderhandeld over een aantal andere convenanten. De
verbetersuggesties voor het convenantenbeleid van het MVO Platform (met brieven en
sectoroverzichten) zijn goed opgepikt door verschillende partijen in de Tweede Kamer, waaronder ook
coalitiepartijen.6 Bij de VAO’s IMVO in april en november 2018 is een aantal moties ingediend en
aangenomen over de evaluatie en doelstellingen van het convenantenbeleid.
Due diligence-wetgeving
Verschillende partijen hebben de mogelijkheid van due diligence-wetgeving in 2018 aan de orde
gesteld in de Tweede Kamer. De minister houdt echter vast aan het afwachten van de evaluatie van
het convenantenbeleid, die in het najaar van 2019 van start gaat. In 2018 verscheen een onderzoek
naar MVO-beleid in verschillende Europese landen en op EU-niveau, dat is uitgevoerd in opdracht van
het ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister heeft daarna de opdracht gegeven om een
vervolgonderzoek naar specifieke MVO-beleidsinstrumenten uit te voeren. In het algemeen sluit het
kabinet wetgeving niet uit, maar worden alle beslissingen daarover vooruitgeschoven tot na de
afronding van de convenantenevaluatie.
Wet Zorgplicht Kinderarbeid
Nadat de Eerste Kamer eind 2017 zich zeer kritisch toonde over de Wet Zorgplicht Kinderarbeid heeft
de behandeling van het wetsvoorstel in 2018 het gehele jaar stilgelegen. De PvdA vroeg om meer tijd
om in te gaan op de kritiek van de Senaat. De Eerste Kamer zet de behandeling van de Wet
Zorgplicht Kinderarbeid in april 2019 voort en zal dan waarschijnlijk snel tot stemming overgaan.
Handels- en investeringsbeleid
In 2018 heeft het MVO Platform zich gericht op verschillende onderdelen van het Nederlandse
handels- en investeringsbeleid.7 Zo werd na langdurig aandringen vanuit de Kamer over de Corredor
Norte-casus een motie, die vraagt om uitbreiding van de MVO-richtlijnen voor ambassades, door
minister Kaag overgenomen. Kamerleden stelden veel kritische vragen over MVO bij
handelsbevorderingsinstrumenten tijdens verschillende debatten. De minister zei toe te onderzoeken
MVO-voorwaarden bij handelsinstrumenten verder verbeterd kunnen worden. Ook werd de motieBecker die de overheid vraagt te onderzoeken hoe subsidie voor het bedrijfsleven teruggevorderd kan
worden bij constatering van misstanden bijna Kamerbreed gesteund.
MVO in handelsmissies
Gedurende het jaar kwam MVO in handelsmissies weer hoger op de politieke agenda bij Kamerleden,
met name naar aanleiding van de handelsmissie van het kabinet in Colombia. Dit leidde eind 2018 tot
een overgenomen motie-Diks over het in 2019 herzien van de MVO-richtlijnen voor ambassades en
de in januari 2019 aangenomen motie-Alkaya over het van handelsmissies uitsluiten van bedrijven die
zich niet aan de OESO-richtlijnen houden (de motie werd in 2018 al ingediend).
Brief AO IMVO – OECD Due Diligence Guidance for RBC (30 oktober 2018) (https://www.mvoplatform.nl/brief-ao-imvo-oecddue-diligence-guidance-for-rbc/).
6
Brief AO IMVO 6 maart (21 februari 2018) (https://www.mvoplatform.nl/brief-ao-imvo-6-maart/) & Overzicht voortgang en
marktdekking IMVO-convenanten per risicosector (13 november 2018) (https://www.mvoplatform.nl/overzicht-voortgang-enmarktdekking-imvo-convenanten-per-risicosector/).
7
Statement MVO Platform – Handelsambitie ondermijnt andere beleidsdoelen (1 juni 2018)
(https://www.mvoplatform.nl/statement-mvo-platform-handelsambitie-ondermijnt-andere-doelen/).
5
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Onderzoek en evaluatie
In 2018 richtte het MVO Platform zich ook op de verschillende onderzoeken en beleidsevaluaties die
momenteel in Nederland gaande zijn om het gebied van MVO. Middels moties werd bepaald dat het
maatschappelijk middenveld en de Tweede Kamer betrokken worden bij de evaluatie van het
convenantenbeleid en dat deze evaluatie ingaat op de marktdekking van de convenanten (onder grote
bedrijven) en de OESO Due Diligence Guidance meeneemt. Het Platform sprak tweemaal met de IOB
over de evaluatie van het IMVO-beleid en leverde input voor de deelevaluatie van het NCP. 8 Het
Platform heeft ook bijgedragen aan de voortgangsrapportage van de SER over de IMVOconvenanten, die in juni 2018 uitkwam. Verschillende punten van het MVO Platform kwamen terug in
deze rapportage en zijn ook genoemd in de Kamer.
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het MVO Platform heeft gepleit voor het opnemen van MVO-voorwaarden in het wetsvoorstel voor
Invest-NL, onder meer in de internetconsultatie over het wetsvoorstel.9 Ook hebben GroenLinks en de
PvdA hierover vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Helaas is de
aandacht voor MVO in het nieuwe wetsvoorstel, dat begin 2019 naar de Kamer is verstuurd,
nauwelijks verbeterd. Het Platform stuurde daarnaast ook een brief naar de Kamer over MVO en het
Klimaatakkoord.10
In mei heeft een delegatie van het MVO Platform een gesprek gevoerd met staatssecretaris Mona
Keijzer over het MVO-beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De
staatssecretaris zegde toe dat ze het invoeren van MVO-voorwaarden bij EZK-instrumenten waarmee
het bedrijfsleven wordt ondersteund zou onderzoeken.
Wet Ruimte voor Duurzaamheidsinitiatieven
Het MVO Platform volgde eerder intensief de ontwikkelingen van de Wet Ruimte voor
Duurzaamheidsinitiatieven. Staatssecretaris Keijzer heeft aangekondigd dat de wet zich zal beperken
tot landbouw- en klimaatgerelateerde onderwerpen. In 2018 heeft het Platform verdere ontwikkelingen
vanuit het ministerie afgewacht. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft
aangekondigd dat de wet in het eerste kwartaal van 2019 naar de Tweede Kamer wordt gezonden.
ECCJ
In 2018 heeft het MVO Platform deelgenomen aan activiteiten van ECCJ. Het MVO Platform
verzorgde ook een webinar over de Wet Zorgplicht Kinderarbeid binnen de serie over due diligencewetgeving in verschillende Europese landen. Ook is er via ECCJ informatie gedeeld over de recente
ontwikkelingen in Nederland.

2.2. Ontwikkelingen MVO Platform
Coördinatiepunt
Het coördinatiepunt van het MVO Platform is ondergebracht bij SOMO. In 2018 vervulden Suzan van
der Meij, Trude Vredeveld en David Ollivier de Leth deze functie. Manon Wolfkamp werkte ook voor

8

Brief MVO Platform over evaluatie IMVO-beleid (5 maart 2018) (https://www.mvoplatform.nl/brief-mvo-platform-evaluatie-imvobeleid/).
9
Reactie internetconsultatie Machtigingswet Invest-NL (29 maart 2018) (https://www.mvoplatform.nl/reactie-consultatiemachtigingswet-oprichting-invest-nl/).
10
Brief Klimaatakkoord en internationale MVO-afspraken (28 augustus 2018) (https://www.mvoplatform.nl/brief-klimaatakkoorden-internationale-mvo-afspraken/).
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het MVO Platform in 2018. Het MVO Platform werkte voor de interne en externe communicatie samen
met René Vlak en Noor Backers (SOMO).
Het coördinatiepunt van het MVO Platform probeert continue bij haar leden te peilen of de focus en de
aanpak van het MVO Platform aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de leden, voornamelijk
tijdens Platformvergaderingen, (ad-hoc) lobbyoverleg of andere bijeenkomsten. Wanneer voldoende
draagvlak/consensus bestaat stuurt het coördinatiepunt de focus en/of aanpak bij. Ook legt het
coördinatiepunt alle strategische besluiten voor de Stuurgroep.
Ontwikkelingen in het netwerk
In 2018 had het MVO Platform 24 leden (zie bijlage I). Terre des Hommes is eind 2018 aspirant-lid
van het MVO Platform geworden.
Ondersteuning maatschappelijke organisaties bij IMVO-convenanten
Het MVO Platform heeft in 2018, net als in voorgaande jaren, een ondersteunende rol gespeeld voor
maatschappelijke organisaties die (direct of indirect) betrokken waren bij de IMVO-convenanten,
zowel voor leden en voor andere Nederlandse maatschappelijke organisaties. Hierbij lag de focus op
de onderhandelingstrajecten in onder meer de sectoren metallurgie en pensioenen. Daarnaast heeft
het MVO Platform input verzameld van leden voor de voortgangsrapportage van de SER. Het MVO
Platform organiseerde ook diverse leersessies die nuttig waren voor de organisaties die deelnemen
aan convenanten. 2018 was het laatste jaar waarin het MVO Platform financiering ontving voor deze
ondersteuning. Het MVO Platform heeft een eindrapportage gestuurd naar het ministerie van
Buitenlandse Zaken over het werk aan de IMVO-convenanten.
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3. Financieel overzicht
Hieronder is de financiële rapportage van het MVO Platform over 2018 te vinden.
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Bijlage I – Lijst deelnemende organisaties 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.


ActionAid
Amnesty International - sectie Nederland
Both ENDS
CNV Internationaal
Cordaid
Fairfood
Fair Wear Foundation
FNV Mondiaal
GoedeWaar.nl
Greenpeace Nederland
Hivos
ICCO
Landelijke India Werkgroep (LIW)
Milieudefensie
Oxfam Novib
PAX
Schone Kleren Campagne
SOMO
Stichting Max Havelaar
Stop Kinderarbeid
Tax Justice NL
Unicef
VBDO
World Animal Protection
Terres des Hommes neemt sinds eind 2018 als aspirant-lid deel aan het MVO Platform.
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