
 

 

Aan: dhr. Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming 

Amsterdam, 4 april 2022 
 

Betreft: Gesprek over wetgeving voor mensenrechten & bedrijfsleven 

 

Geachte minister Weerwind, 

Namens het MVO Platform, het netwerk van 25 Nederlandse maatschappelijke organisaties en 

vakbonden die zich inzetten voor het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO), nemen wij graag contact met u op. In de komende jaren zullen zich grote veranderingen 

voordoen omtrent het juridisch kader voor MVO: in het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet 

MVO-wetgeving invoert in Nederland en de Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor een 

EU-richtlijn voor gepaste zorgvuldigheid gepubliceerd.1 Deze wetten leggen bedrijven de verplichting 

op om te ondernemen met respect voor mens en milieu in wereldwijde waardeketens. Naar 

verwachting zal deze wetgeving de in 2019 aangenomen Wet Zorgplicht Kinderarbeid vervangen.  

Graag gaan wij met u in gesprek over de implicaties van deze wetsvoorstellen voor het Nederlands 

recht en het realiseren van toegang tot remedie voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen in 

de waardeketens van Nederlandse bedrijven. Op dit moment maken wij ons ernstig zorgen om de 

gevolgen van het voorstel van de Europese Commissie voor de mogelijkheden van slachtoffers om 

hun recht te halen bij overtreding van de wet door bedrijven. Het lijkt erop dat de voorgestelde EU-

richtlijn de bestaande mogelijkheden in het Nederlands recht onder artikel 6:162 BW, de 

onrechtmatige daad, waarbij de jurisprudentie de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm voor het 

handelen van bedrijven invult met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, 

ingrijpend beperkt. Ook ontbreken in het voorstel bepalingen die de toegang tot recht voor 

slachtoffers van schendingen realiseren, zowel in juridisch als praktisch opzicht2, terwijl het College 

voor de Rechten van de Mens in 2020 oordeelde dat daar grote noodzaak toe is.3 

Wij hebben uw ambtenaren in de afgelopen maanden meermaals uitgenodigd om van gedachten te 

wisselen over dit onderwerp4, maar tot onze spijt heeft dit (vooralsnog) niet tot een gesprek geleid. 

Hoewel het onderwerp Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) primair 

valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken, zouden wij graag ook met u in gesprek gaan 

vanwege de grote juridische implicaties en het belang van de rechtspositie van slachtoffers van 

mensenrechtenschendingen in de waardeketens van Nederlandse bedrijven. 

Wij kijken ernaar uit van u te horen en hopen dat u zich ook op dit gebied wil inzetten voor het 

realiseren van toegang tot recht voor iedereen, ongeacht afkomst of financiële mogelijkheden. 

Met vriendelijke groet, namens het MVO Platform, 

Gisela ten Kate, Manon Wolfkamp en David Ollivier de Leth 

                                                           
1 Commissievoorstel 2022/0051 (COD), 23 februari 2022. 
2 Zie ook de aanbevelingen van het MVO Platform voor betere toegang tot effectieve remedie (2021). 
3 College voor Rechten van de Mens, 2020, Bedrijfsleven & Mensenrechten. Een onderzoek naar de stand van de 
implementatie van de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in Nederland. 
4 In augustus 2021, december 2021 en maart 2022. 

https://www.mvoplatform.nl/wp-content/uploads/sites/5/2021/03/Bijlage-MVO-Platform-47-aanbevelingen-voor-effectieve-remedie.pdf
https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/zes-jaar-nationaal-actieplan-bedrijfsleven-en-mensenrechten-meer-aandacht-nodig-voor-de

