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

Amsterdam, 2 november 2021
Betreft: Mogelijke herziening OESO-richtlijnen

Geachte minister De Bruijn,
In navolging van ons gesprek over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op 15 september
jongstleden vragen wij hierbij uw inzet op OESO-niveau. De OESO inventariseert momenteel of de OESOrichtlijnen voor Multinaionale Ondernemingen (hierna: OESO-richtlijnen of Richtlijnen) aan herziening toe
zijn. Afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest van de Working Party on Responsible Business
Conduct, de MVO-werkgroep van de OESO. Daarin is ook Nederland vertegenwoordigd. Tot op heden spreken
te weinig landen zich publiekelijk uit voor een herziening en dat is wel degelijk hard nodig. Juist nu in dit
voortraject.
De OESO-richtlijnen, dé hoeksteen van het Nederlandse IMVO-beleid, zijn 10 jaar geleden voor het laatst
geactualiseerd. Om hun waarde niet te verliezen en de positieve impact op mens en milieu te optimaliseren
dienen verschillende thema’s inhoudelijk te worden geactualiseerd en beter in de OESO-richtlijnen te worden
verankerd. In het bijgesloten visiedocument hebben we daartoe op 13 thema’s concrete aanbevelingen
geformuleerd.
Voorts zijn wij ervan overtuigd dat Nederlandse steun voor een herziening van de Richtlijnen nu nodig is
omdat:
-

De OESO-richtlijnen het uitgangspunt vormen binnen de voorstellen voor wetgeving in zowel
Nederland (de conceptbouwstenen, de initiatiefwet) en de EU (rapport Wolters, EU-consultatie). Het
is daarom van belang dat deze richtlijnen de nieuwste en hoogste standaarden op diverse belangrijke
MVO-thema’s weerspiegelen, zodat deze in de wetgevingstrajecten kunnen worden meegenomen.

-

In Nederland de afgelopen jaren veel ervaring is opgedaan met het implementeren van de OESOrichtlijnen door bedrijven. Daarbij is, vaak in multistakeholder verband (zoals binnen de IMVOconvenanten), gewerkt aan normen en standaarden op sector- en themaniveau. Deze kennis en
expertise stelt ons land in staat de actieve voortrekkersrol te spelen die nodig is voor een actualisering
van de OESO richtlijnen en ook om in een herzieningstraject erop toe te zien dat maatschappelijke
stakeholders worden betrokken.

Eind november (22-25) staat de mogelijke herziening opnieuw op de agenda van de MVO-werkgroep van de
OESO. Dan zal het inventarisatiedocument worden besproken, waarin ook de resultaten van de publieke
consultatie zijn opgenomen. Het is van groot belang dat Nederland tijdens deze bijeenkomst pleit voor een
uitgebreide herziening1 en de huidige tekortkomingen van de huidige Richtlijnen benoemd (zoals beschreven
in ons visiedocument). Dat geldt ook voor de daaropvolgende bijeenkomsten in december en verder.
Het MVO Platform roept u op om zo spoedig mogelijk uw steun voor herziening uit te spreken en samen met
andere koploperlanden maatschappelijk verantwoord ondernemen ook via deze route verder te brengen. Zo
komt het kabinet bovendien eerder gedane beloften na.2
Wij kijken uit naar een reactie op ons verzoek.

Hoogachtend,
Gisela ten Kate, coördinator MVO Platform
Bijlage: Visiedocument OESO-richtlijnen

1

Er zijn verschillende opties voor een herziening: volledige herziening, deelgebieden updaten, herziening van de procedurele richtlijnen
Inzet voor verbetering is beloofd op: dierenwelzijn in een brief van de Nederlandse overheid in 2018 en op landrechten binnen het
bankenconvenant (p.16 point 6a)
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