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Geachte mevrouw Hamer,
Momenteel werkt u aan een nieuw regeerakkoord om Nederland op duurzame en krachtige wijze uit de crisis te loodsen.
Het MVO Platform, het netwerk van vakbonden en maatschappelijke organisaties op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO), pleit voor het volgende:
➔ Het volgende kabinet voert Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen in
per 2023, en blijft zich daarnaast inzetten voor ambitieuze Europese MVO-regels.
Dergelijke wetgeving stelt naleving van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen verplicht en draagt
eraan bij dat misstanden in internationale productieketens, zoals kinderarbeid, uitbuiting en ontbossing, tot het
verleden behoren. Een kwalitatief goede Nederlandse wet verhoogt de kwaliteit en urgentie van de discussie over EUmaatregelen op dit onderwerp en helpt het politiek draagvlak binnen Europa te vergroten.
De noodzaak tot verplichte regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is groot: mensenschendingen en milieuschade zijn nog altijd structureel onderdeel van wereldwijde productieketens. Uit meerdere
beleidsevaluaties en stakeholderconsultaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de naleving van de
OESO-richtlijnen door bedrijven nog altijd ver onder de maat blijft en dat voor daadwerkelijke gedragsverandering een
combinatie van wetgeving en ondersteunend beleid noodzakelijk is. Verbeterde naleving van de MVO-normen is
volgens de SER de belangrijkste bijdrage die het bedrijfsleven kan leveren aan het behalen van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
In het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven is brede steun voor nationale wetgeving. In september 2020
hebben vakbonden en werkgeversorganisaties in de SER het kabinet geadviseerd bindende regels voor verantwoord
ondernemen in te voeren. Het Initiatief Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO), een coalitie van 120 bedrijven,
maatschappelijke organisaties en vakbonden, religieuze organisaties en academici, heeft het kabinet opgeroepen om
MVO-wetgeving in te voeren in Nederland. MVO Nederland, namens 2.000 aangesloten bedrijven, en een
gelegenheidscoalitie van 50 bedrijven, hebben eenzelfde oproep gedaan. Grote en mkb-bedrijven spreken zich hier ook
actief voor uit in de media.
Nú is het moment om werk te maken van de invoering van Nederlandse wetgeving voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Nederland sluit daarmee aan bij koplopers in Europa, waar vergelijkbare wetgeving op basis van de OESOrichtlijnen al bestaat of op korte termijn wordt ingevoerd. Zo kent Frankrijk al MVO-wetgeving sinds 2017, heeft de
Duitse regering besloten tot invoering van bindende regels per 2023 en is in Oostenrijk een wetsvoorstel ingediend. In
Nederland is in maart het uitgebreid onderbouwde wetsvoorstel Verantwoord en Duurzaam Internationaal
Ondermenen ingediend in de Tweede Kamer, dat ook de in 2019 aangenomen Wet Zorgplicht Kinderarbeid kan
vervangen. Met nationale wetgeving draagt het kabinet ook bij aan het vergroten van het Europees draagvlak voor EUmaatregelen en creëert Nederland kansen voor beïnvloeding van het ontwerp van eventuele EU-regels.
Tot slot: het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het combineren
van handelsbelangen en duurzame productie in het IMVO-beleid. Het MVO Platform pleit er voor om Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking in één portefeuille te blijven verenigen.
Wij hopen dat u in het regeerakkoord kiest voor de invoering van regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
in Nederland, om zo van duurzame en verantwoorde productieketens de norm te maken.
Met vriendelijke groet,
Gisela ten Kate
g.tenkate@mvoplatform.nl
020 530 4100 / 06 1901 8825
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

