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Verantwoord ondernemen in crisistijden 

De coronacrisis heeft een enorme impact op mensen in productieketens wereldwijd. In Bangladesh 

staan miljoenen banen op het spel doordat grote kledingbedrijven hun orders hebben geannuleerd. In 

Kenia, Ethiopië en Ecuador verliezen tienduizenden voornamelijk vrouwelijke sierteeltarbeiders hun 

baan door de ingestorte wereldhandel. Bedrijven wereldwijd zijn zwaar geraakt door de crisis en spelen 

tegelijkertijd een cruciale rol in het zoveel mogelijk beperken van de negatieve gevolgen op de meest 

kwetsbare mensen in productieketens.  

 Welke stappen onderneemt het ministerie om bedrijven op te roepen tot verantwoord 

ondernemen, ook in crisistijden? Is het kabinet bereid om een oproep te doen aan grote 

bedrijven in Nederland om ook tijdens en na de crisis verantwoord te ondernemen en solidair 

om te gaan met hun leveranciers? Is het kabinet bereid om bedrijven binnen de convenanten 

aan te spreken op verantwoord ondernemen in tijden van crisis? 

o Zie ook het statement van het MVO Platform over MVO tijdens de coronacrisis. 

 Welke rol ziet de minister voor MVO-normen in het duurzamer, stabieler en eerlijker inrichten 

van productieketens in het herstel na de crisis? 

 Hoe kijkt het kabinet aan tegen het besluit van de Deense regering om het onderschrijven van 

de UNGP’s een voorwaarde te maken voor bedrijven die crisissteun willen ontvangen en de 

suggestie van de OESO Working Group for Responsible Business Conduct (p. 16) om MVO-

voorwaarden te hanteren bij het verlenen van steunpakketten aan bedrijven? 

 Het kabinet noemt IMVO en de OESO-richtlijnen in de Kamerbrief (p. 20) over het noodpakket 

2.0 “relevant”. Op welke manier worden MVO-normen betrokken bij de steunpakketten die aan 

bedrijven worden verleend? 

 Is het kabinet bereid om afspraken over MVO te maken met grote bedrijven die steunpakketten 

ontvangen, bijvoorbeeld met betrekking tot het onderschrijven van de OESO-richtlijnen en 

transparante rapportage volgens de criteria van de Transparantiebenchmark? 

 Op welke manier houdt het kabinet in de komende periode rekening met verantwoorde 

productieketens in aanbestedingen en inkoop van bijvoorbeeld medische hulpmiddelen? (zoals 

gesuggereerd door de OESO Working Group for Responsible Business Conduct (p. 17) naar 

aanleiding van berichten over dwangarbeid bij de productie van medische handschoenen in 

Maleisië) 

Slechte naleving MVO-normen door bedrijven 

 Wat is de reactie van de minister op de tussenmeting van de 90-procentsdoelstelling die in april 

uitkwam, waaruit blijkt dat slechts 35 procent van 700 grootste bedrijven in Nederland de 

OESO-richtlijnen onderschrijft en slechts 20 procent van de grote bedrijven in Nederland weet 

welke mensenrechtenrisico’s er in hun ketens spelen? 

 De minister schrijft dat de olie- en gassector het verzoek van het kabinet om een Plan van 

Aanpak te maken naast zich neer heeft gelegd. Wanneer heeft de sector dit duidelijk gemaakt 

en welke vervolgstappen heeft de minister toen genomen? Erkent de minister dat het tot 

tweemaal toe weigeren van het afsluiten van een convenant een duidelijk voorbeeld is dat 

vrijwillige beleidsmaatregelen voor sommige sectoren en bedrijven onvoldoende zijn? 

Conflictmineralenverordening 

 De minister heeft aangegeven te onderzoeken of de namen van de importeurs die onder de 
Wet Uitvoering Verordening 2017/821 (de Conflictmineralenverordening) openbaar gemaakt 
kunnen worden. Wanneer wordt de Kamer hierover geïnformeerd?  

 Kan de minister verduidelijken hoe derden kunnen controleren of een bedrijf de vereisten van 
de verordening naleeft, als het aan de bedrijven zelf wordt overgelaten of zij aangeven of ze 
onder de verordening vallen en hun namen niet openbaar worden gemaakt? 

Andere lopende processen 

 Kan de minister aangeven wanneer zij verwacht het herziene Nationaal Actieplan voor 

Mensenrechten en het Bedrijfsleven te publiceren? 

https://womenatworkcampaign.org/document/impact-of-covid-19-on-women-workers-in-the-horticulture-sector-in-kenya/
https://www.mvoplatform.nl/nederlandse-overheid-roep-bedrijven-op-tot-verantwoord-ketenbeheer-tijdens-de-coronacrisis/
https://fm.dk/media/17874/aftale-om-hjlpepakker-til-lnmodtagere-og-virksomheder-mv-i-forbindelse-med-gradvis-genbning-af-danmark-1.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129619-6upr496iui&title=COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z09133&did=2020D19626
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129619-6upr496iui&title=COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/23/nhs-urged-to-avoid-ppe-gloves-made-in-slave-like-conditions-coronavirus
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D15637&did=2020D15637
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26485-326.html


 

 Het kabinet heeft meermaals (p. 3) aangegeven  (p. 22) dat Nederland zich bij een herziening 

van de OESO-richtlijnen inzet voor onder meer het beter betrekken van gender, landrechten 

en dierenwelzijn in de richtlijnen. De OESO Working Group on Responsible Business Conduct 

heeft aangegeven dat 2021 een logisch moment zou zijn voor deze herziening, tien jaar na de 

publicatie van het huidige kader. Kan de minister schetsen hoe Nederland zich binnen de 

OESO inzet om bij te dragen aan deze herziening? Steunt Nederland net als Denemarken, 

Zweden en Noorwegen het starten van een herzieningsproces? 

 Het MVO Platform steunt het voornemen van de minister om in oktober 2020 nieuwe MVO-

maatregelen aan de Kamer te presenteren. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28286-987.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/11/19/antwoorden-op-vragen-begroting-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking-2020/bijlage-1-kamerbrief-inzake-beantwoording-feitelijke-vragen-begroting-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking-2020.pdf

