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Aan: dhr. Th.J.A.M. de Bruijn, Minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking 

 

Geachte heer de Bruijn, 

 

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelings- samenwerking. U treedt aan in een bijzondere periode, waarin 

nationaal en internationaal toegewerkt wordt naar wetgeving op het gebied van 

internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).  

 

Wij, netwerken van zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties, willen graag het 

belang van Nederlandse IMVO-wetgeving als opstapje naar ambitieuze 

Europese wetgeving benadrukken. 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.  

 

Wij denken dat het van cruciaal belang is om in Nederland tot kwalitatief goede 

wetgeving te komen die ook daadwerkelijk impact heeft in productielanden, 

uitvoerbaar is voor bedrijven en past binnen ons juridisch bestel. Deze wet kan dan 

vervolgens als blauwdruk dienen voor het Europese proces, naast de Franse Loi 

de Vigilance en de Duitse Lieferkettengesetz of sorgfaltspflichtengesetz. Dan kan 

Nederland samen met die landen ook daadwerkelijk weer een koploperrol pakken 

binnen Europa, en kunnen Nederlandse bedrijven zich dan al terdege voorbereiden op 

Europese wetgeving. 

 

De Duitse en de Franse wet hebben gemeen dat ze gestoeld zijn op de OESO-

richtlijnen en due diligence verplicht stellen voor bedrijven. Dat is een belangrijke 

basis. Beide wetten laten echter ook kansen liggen doordat ze maar op een beperkte 

groep bedrijven van toepassing zijn, niet de hele keten dekken of niet alle thema’s 

beslaan (mensenrechten èn milieu (inclusief klimaatimpact)). Daarnaast hebben ze een 

zeer verschillend handhavingsregime (de Franse wet kent alleen civiele 

aansprakelijkheid, de Duitse wet alleen bestuursrechtelijke aansprakelijkheid).  

 

Nederland zou hier een effectievere wet tegenover moeten zetten, bijvoorbeeld op het 

gebied van handhaving en reikwijdte. Zo zijn wij van mening dat er een 

onafhankelijke toezichthouder opgericht zou moeten worden die het lerend 

vermogen van bedrijven stimuleert maar ook daadkrachtig kan optreden, aangevuld 

met civiel rechterlijke en strafrechtelijke handhaving waar dat nodig is. Daarnaast is 

het van belang om de wet juist ook van toepassing te laten zijn op het midden- en 

kleinbedrijf, rekening houdend met onder meer de potentiële en daadwerkelijke 
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impact, de marktpositie en de omvang van de onderneming. Juist mkb-bedrijven zijn 

een enorm onbenut potentieel om de kritische massa te bereiken die nodig is voor de 

transitie naar duurzame ketens. Nederland telt een groot aantal mkb-bedrijven die 

samen een enorme innovatiekracht hebben. Door het mkb te mobiliseren en hum 

impact te clusteren geven we ze in de kracht om een industrie te transformeren. 

 

In Nederland is in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van due 

diligence, bijvoorbeeld binnen de door uw ministerie gestimuleerde en gefaciliteerde 

IMVO-sectorconvenanten, de internationale programma’s en tools om bedrijven te 

ondersteunen zoals de IMVO-risicochecker. Deze kennis en expertise stelt ons land in 

staat met een alternatief te komen voor de Franse en Duitse wet die impactvoller zal 

zijn in de keten maar ook uitvoerbaar is voor bedrijven.  

 

Een goed onderzocht en doordacht voorstel voor een dergelijke wet werd in maart dit 

jaar ingediend in de Tweede Kamer: het wetsvoorstel Verantwoord en Duurzaam 

Internationaal Ondernemen. Dit wetsvoorstel wordt ondersteund door het Initiatief 

Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (IDVO), een coalitie van meer dan 120 

bedrijven, maatschappelijke organisaties, vakbonden, religieuze 

organisaties en academici. MVO Platform en MVO Nederland zijn beide lid van dit 

initiatief. MVO Nederland, bestaande uit 2.000 grote en mkb- bedrijven, is voorstander 

van IMVO-wetgeving omdat sterke wetgeving het risico op free riding, greenwashing 

and trade offs verkleint en de positie van ambitieuze, innovatieve ondernemingen 

versterkt.  

 

Overigens zijn wij net als het kabinet van mening dat dergelijke wetgeving onderdeel 

zou moeten zijn van een doordachte mix van beleidsmaatregelen. Duurzaam inkopen 

een aanbesteden door de overheid, maar ook ondersteuning en voorlichting aan 

bedrijven zou hier onderdeel van moeten zijn, bijvoorbeeld door het voorgestelde 

IMVO-steunpunt. Hierdoor wordt internationaal ondernemen met respect voor 

mensenrechten en milieu ook echt de norm voor alle producten en diensten op 

de Nederlandse en op de interne markt.  

 

Wij kijken uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maria van der Heijden 

Directeur MVO Nederland 

 

Gisela ten Kate 

Coördinator MVO Platform 

 

MVO Nederland gelooft in de kracht van Nederlandse ondernemers om bij te dragen 
aan een duurzame economie. Private en publieke organisaties spelen een sleutelrol 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z04465&dossier=35761
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z04465&dossier=35761
http://idvo.org/
http://idvo.org/
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op weg naar een economie die klimaatneutraal is, waar afval niet meer bestaat en 
waarin ieder talent telt. Onze missie is om de wereld groener en socialer te maken 
met bedrijven en overheden. We doen dit door organisaties met ambitie aan ons te 
binden en samen met hen duurzame ambities te realiseren. Daarbij dagen we 
ondernemers uit om steeds verdere stappen te nemen. Momenteel zijn er zo'n 2.000 
partners bij ons aangesloten met ruim €300 mld gezamenlijke omzet en 1.1 miljoen 
medewerkers. Dit is een mix van grote- en MKB-bedrijven, brancheorganisaties, 
maatschappelijke organisaties, MVO-experts, overheden, onderwijs- en 
zorginstellingen.  
 
Het MVO Platform is een netwerk van 23 maatschappelijke organisaties en 
vakbonden die samenwerken om Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen te 
bevorderen: ActionAid ∙ Amnesty International ∙ Arisa ∙ Both ENDS ∙ CNV 
Internationaal ∙ Cordaid ∙ Fairfood ∙ Fairtrade Nederland ∙ 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.  

 


