Aan:

Mevrouw Mona Keijzer, demissionair staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat

Betreft: Uitnodiging gesprek maatschappelijk verantwoord ondernemen

Amsterdam, 6 april 2021
Geachte staatssecretaris Keijzer,
In mei 2018 heeft het MVO Platform een prettig gesprek met u gehad over het overheidsbeleid voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sinds deze kennismaking heeft het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat zich onder meer ingezet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen via het uitbrengen
van de Transparantiebenchmark, het uitreiken van de Kristalprijs en het starten met het onder de aandacht
brengen van MVO bij bedrijven via financieringsinstrumenten bij de RVO. Ook was uw ministerie nauw
betrokken bij de nieuwe beleidsnota van het kabinet Van Voorlichten tot Verplichten. Een nieuwe impuls voor
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap.
Zoals u weet zijn er op dit moment zowel op EU-niveau als in Nederland veel ontwikkelingen rondom de
mogelijke introductie van regelgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In
Nederland bestaat zowel in het maatschappelijk middenveld als in het bedrijfsleven groot draagvlak voor de
invoering van wetgeving. Zo adviseerden vakbonden en werkgeversorganisaties in de SER in september 2020
het kabinet om bindende regels voor verantwoord ondernemen in te voeren. Ook pleiten meer dan 125
maatschappelijke organisaties, bedrijven en academici in het Initiatief voor Duurzaam en Verantwoord
Ondernemen voor de invoering van wetgeving in Nederland en hebben ook verschillende bedrijfsorganisaties en
bedrijven zich uitgesproken voor bindende regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.1
Gezien de snelle ontwikkelingen en de inzet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een
duurzaam en sterk ondernemersklimaat in Nederland wisselen wij graag met u van gedachten over het beleid
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij lichten met genoegen onze visie op de doordachte mix van
vrijwillig en bindend beleid toe, onder andere met betrekking tot het toezicht op eventuele wetgeving en de rol
van het midden- en kleinbedrijf binnen dit beleid.
Wij waarderen het zeer als u tijdens het einde van deze kabinetsperiode hiervoor tijd zou willen maken en kijken
uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Gisela ten Kate
G.Tenkate@mvoplatform.nl
020 530 4100 / 06 1901 8825
www.mvoplatform.nl

Het MVO Platform is een netwerk van 23 maatschappelijke organisaties en vakbonden:
ActionAid ∙ Amnesty International ∙ Arisa ∙ Both ENDS ∙ CNV Internationaal ∙ Cordaid ∙ Fairfood ∙ Fairtrade Nederland (Max
Havelaar) ∙ Fair Wear Foundation ∙ FNV ∙ GoedeWaar.nl ∙ Hivos ∙ Milieudefensie ∙ Oxfam Novib ∙ PAX ∙ Save the Children ∙
Schone Kleren Campagne ∙ Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) ∙ Tax Justice NL ∙ Terre des Hommes ∙
UNICEF Nederland ∙ Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) ∙ World Animal Protection
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Zie bijvoorbeeld het statement van MVO Nederland, namens 2.000 aangesloten bedrijven, de brief van een van 50 bedrijven aan het kabinet en
verschillende verschillende artikelen in de media.

