Aan: mevr. Schreinemacher, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Amsterdam, 11 januari 2022
Betreft: Kennismakingsgesprek

Geachte Minister Schreinemacher,
Van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - een belangrijke portefeuille met voor de komende jaren een aantal interessante uitdagingen
waaronder wetgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Graag stellen wij ons aan u voor. Het MVO Platform is het netwerk van Nederlandse vakbonden en
maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het bevorderen van maatschappelijk verantwoord
ondernemen in wereldwijde productieketens. Wij zetten ons onder meer in voor de invoering van een
doordachte mix van vrijwillig en verplichtend overheidsbeleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In de afgelopen jaren hebben we met plezier bijgedragen aan verschillende stakeholderconsultaties en
werkgroepen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de herziening van het IMVO-beleid
en de ontwikkeling van bouwstenen voor gepaste zorgvuldigheidswetgeving. Ook organiseert het
MVO Platform gezamenlijk met het ministerie van Buitenlandse Zaken en werkgeversorganisatie VNO-NCW
de Structurele Multistakeholderdialoog MVO.
Wetgeving is voor het MVO Platform een zeer belangrijke volgende stap om maatschappelijk verantwoord
ondernemen de norm te maken. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de aankondiging van nationale wetgeving
voor verantwoord ondernemen in het regeerakoord. Daarmee neemt Nederland zijn verantwoordelijkheid,
wordt de druk op de Europese Commissie opgevoerd en wordt uitvoering gegeven aan de Wet Zorgplicht
Kinderarbeid die al in 2019 door de Eerste Kamer werd aangenomen.
Het regeerakoord sluit aan bij wat kort daarvoor werd aangekondigd door het vorige kabinet: een nationaal
wetgevingstraject op basis van haar bouwstenen voor wetgeving. In onze ogen zijn die bouwstenen een goed
uitgangspunt voor effectieve, maar zeker ook (voor het MKB) proportionele wetgeving dat ervoor zorgt dat
veel meer bedrijven risico’s op mensenrechtenschendingen en milieuschade, zoals ontbossing, moderne
slavernij en onderbetaling, gaan aanpakken.
Graag gaan wij met u in gesprek over de aangekondige wetgeving in Nederland en de EU. We weten dat u al
veel kennis en ervaring heeft op dit onderwerp en zouden graag van gedachten wisselen over de verschillende
ideeën over de inrichting van zo een wettelijke verplichting voor duurzaam en verantwoord ondernemen. In
het gesprek zouden we daarnaast nog andere relevante onderwerpen zoals maatschappelijk verantwoord
inkopen en herziening van de OESO-richtlijnen kunnen bespreken.
Wij waarderen het zeer als u hiervoor tijd zou willen maken en kijken uit naar uw reactie.
Hoogachtend, namens het MVO Platform,

Gisela ten Kate, David Ollivier de Leth en Manon Wolfkamp
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