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1. Hoe kan het Nederlandse bedrijfsleven meer betrokken worden bij de twin-transitie in (lage en) midden-
inkomenslanden?  
In de afgelopen tien jaar heeft de snel toenemende digitalisering van de wereldeconomie het potentieel vergroot 
voor Nederlandse bedrijven - niet alleen voor technologiebedrijven - om nadelige gevolgen te hebben op 
mensenrechten en het milieu. Kunstmatige intelligentie, algoritmen, bewakingstechnologieën en online 
mediaplatforms maken allerlei mensenrechtenschendingen mogelijk, bijvoorbeeld met betrekking tot de vrijheid 
van meningsuiting, het recht op zelfbeschikking, het recht om niet gediscrimineerd te worden, het recht op 
veiligheid en economische, sociale en culturele rechten. Ook het op grote schaal verzamelen van persoonlijke 
data brengt maatschappelijke risico’s met zich mee. Online platforms helpen snelle verspreiding  van  
desinformatie, wat risico’s vormt voor de kwaliteit van het publieke debat en zelfs de democratie. Ook de 
grootschalige verzameling, opslag en verkoop van data voor het maken van persoonlijke advertentieprofielen 
brengt ernstige mensenrechtenrisico’s met zich mee. 
 
Ondertussen worden ook milieueffecten (van mijnbouw tot de enorme klimaatimpact van datacentra) en 
arbeidsrechten (in de platformeconomie) te vaak over het hoofd gezien. De verantwoordelijkheid, plichten en 
begrenzingen voor technologiebedrijven (en breder) moeten worden vastgesteld, zodat de samenleving de 
voordelen kan benutten en de maatschappelijke risico’s tegelijk worden beperkt. Daaraan kunnen de OESO- 
richtlijnen een belangrijke bijdrage leveren. De OESO heeft, met steun van Nederland, een analyse gemaakt van 
de verbanden tussen digitalisering en MVO, en daarbij een reeks nieuwe standaarden geïdentificeerd. Die omvat 
niet alle geïdentificeerde risico’s, hier kunnen de OESO-richtlijnen een rol spelen om de gaten te dichten. De ILO 
heeft recent onderzoek gedaan naar de platformeconomie en aanbevelingen geformuleerd 
 

➔ De OESO-richtlijnen moeten bedrijven duidelijkheid geven over het toepassen van due diligence in 
de context van (ook in de toekomst doorwerkende) digitalisering. 

➔ De Richtlijnen dienen een standaard te zetten en handvatten te bieden voor bedrijven hoe ze dienen om 
te gaan met risico’s als desinformatie, milieueffecten, arbeidsrechten en mensenrechten. 

➔ De richtlijnen moeten omgezet worden in wettelijke due diligence verplichting 
 
2. Hoe kunnen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen beter samenwerken om de duurzame 
ontwikkelingsdoelen te halen?  
Bedrijven hebben potentieel een zeer belangrijke rol in de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze 
potentie kunnen zij echter alleen realiseren indien zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook het SER 
advies “Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen IMVO en SDG’s” uit 2019 was duidelijk 
over het belang tussen de relatie tussen de SDGs en MVO: “IMVO [biedt] een stapsgewijze aanpak voor bedrijven 
om op een relevante en systematische manier bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en de SDG’s (het ‘hoe’). 
Bovendien geldt dat wanneer het realiseren van SDG’s wordt verbonden aan een IMVO-aanpak de inspanningen 
die een bedrijf of sector levert om de SDG’s te bereiken niet worden ondermijnd door negatieve effecten in de 
eigen productieketen.” (p31).  
 
Cruciale rol in maatschappelijk verantwoord ondernemen spelen stakeholders (dit wordt ook benadrukt in de 
OESO richtlijnen en de UNGPs). Zonder samenwerking tussen de verschillende stakeholders van bedrijven, is 
maatschappelijk verantwoord ondernemen niet mogelijk. En hier gaat het dan niet alleen om samenwerking 
tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingn, maar ook om samenwerking met maatschappelijke 
organisaties, inclusief vakbonden, die nu in het bovenstaande rijtje ontbreken. 
 



 
Op dit moment werkt het ministerie aan nieuw beleid voor sectorale samenwerking, ter vervanging van het 
IMVO-convenantenbeleid. Het is inmiddels duidelijk dat de overheid geen actieve rol meer wil spelen in de 
uitvoering van dit beleid en enkel nog zal optreden als subsidieverstrekker. De overheid laat hiermee een 
belangrijke kans lopen in het gezamenlijk aanpakken van negatieve impact. Tijdens de technische briefing van 17 
februari 2022 werd duidelijk dat deelname van maatschappelijke organisaties of vakbonden aan nieuwe 
initiatieven geen harde eis voor financiering is. Dit terwijl juist de dialoog tussen bedrijven, vakbonden en 
maatschappelijke organisaties een essentieel onderdeel is van het due diligence door bedrijven. Hiermee dreigen 
de geleerde lessen en de aanbevelingen van het KIT evaluatie van de IMVO convenanten uit 2020 verloren te 
gaan. 

➔ De overheid financiert alleen samenwerkingsinitiatieven die alle zes stappen van due diligence beslaan, 
lokale NGO’s en vakbonden betrekken bij alle zes de stappen van due diligence, in lijn zijn met de OESO-
richtlijnen en opvolging geven aan de aanbevelingen in de KIT-evaluatie van het convenantenbeleid.  

➔ De overheid kiest een duidelijke en specifieke rol bij sectorale samenwerking en draagt concreet bij door 
middel van bijvoorbeeld het inkoopbeleid. 

 
3. Hoe kan de bovengenoemde Nederlandse inzet op beleidscoherentie voor ontwikkeling verder versterkt of 
verbeterd worden?  
Het Nederlands actieplan uit 2018 zet in op een coherentie van beleid gericht op verduurzaming van productie en 
handel. Hoewel er sinds 2018 met name bij het ministerie van Buitenlandse Zaken veel stappen zijn gezet, heeft 
het MVO-beleid (dat toch aan de basis zou moeten staan van een beleid gericht op verduurzaming van productie 
en handel) bij veel ministeries te weinig prioriteit (Financiën, Landbouw, Sociale Zaken, EZK). Bedrijven 
ontvangen financiële en niet-financiële ondersteuning van de overheid, uit diverse budgetten. Alleen voor het 
bedrijfsinstrumentarium van Buitenlandse Zaken geldt sinds enkele jaren de voorwaarde dat bedrijven moeten 
voldoen aan de OESO-richtlijnen. MVO-voorwaarden gaan nu ook, stapsgewijs, voor het EZK-instrumentarium 
gelden. Met deze aanbevelingen kan er meer beleidscoherentie worden bereikt: 

➔ MVO-voorwaarden moeten rijksbreed ingevoerd worden conform motie 26485-171  
➔ Weigering van medewerking aan NCP onderzoeken moeten leiden tot uitsluiting van steun en 

handelsmissies.  
➔ Er komt een interdepartementaal coördinatiemechanisme voor MVO dat jaarlijks rapporteert over de 

uitdagingen rondom beleidscoherentie op dit dossier. Dit onder meer in het kader van de NAP-
herziening. 

 
Een ander voorbeeld is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: De toepassing van de Internationale Sociale 
Voorwaarden (ISV) bij overheidsinkoop blijft nog steeds ver achter, bedrijven die verantwoord ondernemen 
worden nog onvoldoende beloond. De voor eind 2021 beloofde Uitvoeringsagenda ISV, waarin het kabinet 
eindelijk duidelijk zou maken hoe de overheid via aanbestedingen maatschappelijk verantwoord ondernemen de 
norm maakt, is nog altijd niet verschenen. Een hoge politieke prioriteit van dit onderwerp binnen het kabinet is 
noodzakelijk om verbeteringen op dit beleidsterrein te realiseren, hierin zou de minister voor Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking een belangrijke rol moeten spelen om dit onderwerp Rijksbreed aan de orde te 
stellen. 

➔ De overheid past de ISV toe in zowel de selectie-, gunnings- als contractfasen in alle risicosectoren en 
biedt overheidsinkopers (centraal en decentaal) structurele ondersteuning bij verantwoorde inkoop. 

➔ De overheid zorgt voor een duidelijke koppeling tussen de ISV en MVO-wetgeving. Overtreders van 
MVO-wetgeving worden uitgesloten van aanbestedingen en bedrijven die bovenwettelijk het best 
presteren op MVO worden in aanbestedingen beloond. 

 
4. Hoe kan de overheid het duurzame verdienvermogen van Nederlandse bedrijven in het buitenland 
versterken?  
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bedrijven die duurzaam ondernemen, dus met respect voor mens en milieu, 
beter presteren en ook beter de corona crisis doorstaan hebben. Om het duurzame verdienvermogen van 
Nederlandse bedrijven echt te versterken, zou maatschappelijk verantwoord ondernemen verplicht moeten 
worden voor alle bedrijven die op de Nederlandse markt opereren voor de hele waardeketen. Ook bedrijven die 
producten door Nederland invoeren in Europa of producten op de Nederlandse markt afzetten zouden aan deze 



 
verplichting moeten voldoen. Daarmee zal het Nederlands bedrijfsleven ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan 
het realiseren van de ontwikkelingsdoelen en aan duurzame economische ontwikkeling elders in de wereld.  
 
5. Op welke thema’s of sectoren ziet u kansen om internationaal te ondernemen?  
Internationaal ondernemen moet hand-in-hand gaan met verantwoord ondernemen. In de afgelopen jaren heeft 
Nederland via de IMVO-convenanten veel expertise opgebouwd op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in sectorverband, vooral binnen zogenaamde risicosectoren. Tegelijkertijd voert Nederland al jaren 
‘topsectorenbeleid’ voor sectoren als landbouw, energie, water, chemie, digitaliering en logistiek. Met name de 
topsector logistiek kan een zeer belangrijke rol spelen in het ondersteunen van bedrijven richting verantwoord 
ondernemen. De Nederlandse logistieke sector is sterk in ketenanalyse en ketenregie, en daarmee toegerust om 
internationale waardeketens in kaart te brengen. Verduurzaming van deze sector, en het ontwikkelen van tools 
gericht op verduurzaming van internationale waardeketens is een mooie kans voor de Nederlandse economie.  
 
Tenslotte, in het algemeen, in het licht van de toenemende wetgeving op IMVO gebied, zowel in Europa als 
daarbuiten, hebben Nederlandse bedrijven die verantwoord ondernemen een voorsprong – zij voldoen tenslotte 
al aan de normen. Daarom zou er in Nederland ook op korte termijn ambitieuze IMVO-wetgeving ingevoerd 
moeten worden. 
 
6. Hoe kan de overheid het bedrijfsleven (specifiek het MKB) dat internationaal onderneemt (of dat zou 
willen) beter ondersteunen om zaken te doen in het buitenland?  
Als de overheid het bedrijfsleven ondersteunt bij internationaal ondernemen, moet dit hand-in-hand gaan met 
verantwoord ondernemen: als een soort voorwaarde, of integrale aanpak. Voorlichting middels een loket waar 
bedrijven terecht kunnen voor al hun vragen over duurzaam internationaal ondernemen is belangrijk, maar ook de 
verplichting duurzaam te ondernemen. Een van de belangrijke conclusies van de KIT evaluatie van de IMVO 
Convenanten uit 2020 was dat er te weinig bedrijven zich vrijwillig bij de convenanten aansloten, dat beperkt de 
invloed die bedrijven gezamenlijk binnen de verschillende convenanten. Invoering van IMVO-wetgeving zal 
ervoor zorgen dat de IMVO-convenanten, of andere vormen van multistakeholder initiatieven, voor veel meer 
bedrijven en sectoren een interessant hulpmiddel wordt bij verantwoord ondernemen. Op deze manier kunnen 
vrijwillige instrumenten op hun beurt ook weer de effectiviteit van bindende maatregelen vergroten. Bindende 
beleidsinstrumenten kunnen daarom op een zodanige manier worden ontworpen dat zij de effectiviteit van 
vrijwillige initiatieven versterken. Daarnaast zou de overheid moeten nadenken over manieren waarop zij 
maatschappelijk verantwoord ondernemen aantrekkelijker kan maken (“carrots”) en waarop zij bedrijven kan 
korten die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen (“sticks”). Zo kan de overheid bijvoorbeeld bedrijven 
die voldoen aan de OESO-richtlijnen extra punten geven bij aanbestedingen, bedrijven die zich niet aan de 
richtlijnen houden of weigeren mee te werken aan zaken die aangespannen zijn bij het NCP, korten op subsidies 
of andere vormen van steun en deelname aan handelsmissies weigeren.  
 
Waar het voorlichting betreft: Een IMVO-steunpunt kan een goede rol spelen, mits er goede samenhang komt 
met andere overheidsloketten. Ook is het belangrijk dat er een duidelijke scheiding ontstaat met het toezicht op 
wetgeving, waarbij de toezichthouder tot een onafhankelijke beoordeling van bedrijven kan komen. 

➔ Het steunpunt zorgt ervoor dat betekenisvolle stakeholderbetrokkenheid bij elke stap van het due 
diligence-proces van bedrijven wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.   

➔ Toegang tot remedie wordt een belangrijk onderdeel van de informatie die het IMVO-steunpunt 
verstrekt aan bedrijven. 

 
7. Waar is Nederland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking volgens u goed in? Op welke thema’s 
zou Nederland een aanjagende rol kunnen vervullen? 
De Nederlandse overheid is internationaal uniek in de sterke ondersteuning die het biedt aan maatschappelijke 
organisaties wereldwijd. Deze organisaties staan echter overal zwaar onder druk, door toenemende politieke 
repressie, maar ook door afnemende financiering. Nederland heeft ook sterk bezuinigd op haar 
ontwikkelingssamenwerkingsbudget. Het betrekken van maatschappelijke organisaties, waaronder vakbonden, is 
echter een voorwaarde voor de geloofwaardigheid en effectiviteit van maatschappelijk en verantwoord 
ondernemen en een essentieel onderdeel van due diligence. Belangrijk onderdeel van het flankerende beleid van 



 
het ministerie zou dus, naast het invoeren van de vijf V’s, ook het ondersteunen en financieren van het 
maatschappelijk middenveld in Nederland en productielanden moeten zijn. Een thema waar Nederland altijd al 
een aanjagende rol op heeft gespeeld en veel kennis en expertise op heeft ontwikkeld. 
 
Het maatschappelijk middenveld speelt in het doen van due diligence de volgende rollen:  

1. Spiegel voorhouden: attenderen op risico’s of misstanden waar het bedrijf (via de keten) bij betrokken is;  
2. Expertise, achtergrondinformatie en analyse aandragen over de gesignaleerde risico’s;  
3. Met kennis van internationale normen en bird eye view, bijdragen aan prioritering van risico’s;  
4. Suggesties aandragen voor oplossingsrichtingen, inclusief suggesties van nuttige contacten  

t.a.v. de geselecteerde problemen;  
5. Leveren van een concrete bijdrage aan de oplossing van de geselecteerde problemen;  
6. Monitoren van voortgang en naleving van de afspraken, zo mogelijk in samenwerking met  

directe stakeholders.  
In de te ontwikkelen wetgeving, zou ook veel aandacht moeten zijn voor de belangrijke rol van betekenisvolle 
stakeholderconsultatie in elke stap van due diligence. 
 
8. Op welke manier en op welk vlak kan de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking nog meer innoveren?  
Bedrijven die duurzaam ondernemen kunnen in potentie een positieve impact op lokale economieen hebben. 
Maar naast beleidsmaatregelen die direct op bedrijven zijn gericht om dit te bevorderen is flankerend beleid 
nodig, dat de voorwaarden schept voor naleving van de OESO-richtlijnen door bedrijven. Voorbeelden hiervan op 
dit moment zijn het stimuleren van keteninnovaties en de diplomatieke inzet op beter bestuur in productielanden. 
De ondersteuning van maatschappelijke organisaties en vakbonden in consumptie- en productielanden bij het 
monitoren van de naleving van MVO-normen door bedrijven en het faciliteren van toegang tot genoegdoening 
voor slachtoffers van schendingen zijn ook belangrijke onderdelen van het flankerend beleid. Om de effectiviteit 
van bindende en vrijwillige maatregelen verder te vergroten is het daarnaast noodzakelijk om rechters en het 
Openbaar Ministerie te trainen op de betekenis van due diligence en MVO-normen.  
 
9. Op welke manier/welk vlak kan Nederland als donor nog meer durf te tonen? 
Nederland ziet zichzelf graag als koploper op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En er 
zijn inderdaad Nederlandse bedrijven die zich tot een (kleine) koplopers groep mogen rekenen. Het overgrote 
deel van de Nederlandse bedrijven implementeert echter niet de OESO-richtlijnen zoals uit diverse onderzoeken 
blijkt (zoals bijvoorbeeld de tussenmeting van de 90% doelstelling die door het ministerie werd uitgevoerd en de 
Transparantiebenchmark). Door het invoeren van ambitieuze wetgeving, die bedrijven verplichten hun hele 
waardeketen de mensenrechten en het milieu te respecteren kan er werkelijk een grote stap gezet worden. 
Hierbij gaat het om politiek leiderschap: durft Nederland de stap te zetten om leidend in Europa te zijn met goed 
doordachte, ambitieuze MVO-wetgeving die aansluit bij het internationale normenkader en deze niet ondermijnd 
zoals het huidige EU-voorstel wel doet?  
 
10. Heeft u nog andere punten van aandacht die u vindt dat meegenomen dienen te worden in de nieuwe 
beleidsnota? 
Het MVO Platform ziet kansen in het integreren van hulp en handel. Dat kan de coherentie van beleid ten goede 
komen en het mogelijk maken om de belangen van kwetsbare groepen en het milieu in productielanden voorop 
te stellen in overheidsbeleid. Daar waar handelsambities en ontwikkelingsdoelen samenkomen is IMVO een 
noodzakelijke voorwaarde voor positieve impact, waaronder ook op de meest fundamentele ontwikkelingsdoelen 
als armoedebestrijding en vermindering van sociale ongelijkheid. De grootste bijdrage die bedrijven kunnen 
leveren aan de SDG’s is het naleven van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s, maar dat lukt nog altijd onvoldoende. 
Ook de SER benadrukte dit in haar advies “Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen IMVO 
en SDG’s” uit 2019:  “Do no harm en do good liggen […] in elkaars verlengde. De twee kaders worden echter nog 
vaak als tegenpolen voorgesteld. De SDG’s worden verbonden met kansen, verdienmodellen, innovatie, nieuwe 
producten en diensten en positieve impact. IMVO wordt daarentegen gezien als lastenverhogend (vooral voor het 
MKB), risico-gedreven en gericht op gedragsverandering en het verminderen van negatieve impact.” En dit is 
onterecht aldus de SER. Ook het MVO Platform ziet juist kansen in het verbinden van de twee agenda’s: Bedrijven 
dienen integraal naar hun maatschappelijke impact te kijken door middel van het uitvoeren van due diligence. 



 
Daarmee worden risico’s op schade aan mens en milieu opgespoord en kan een overwogen keuze gemaakt 
worden voor acties die niet alleen risico’s aanpakken, maar ook een positieve bijdrage leveren aan vaak meerdere 
SDG’s tegelijk.  
 
Effectief IMVO-beleid vraagt om een doordachte combinatie van verschillende typen beleidsinstrumenten: 
voorlichting, verleiding, voorwaarden en verplichting. Het vorige kabinet is die weg inderdaad ingeslagen door 
nationale wetgeving aan te kondigen als kernelement van een doordachte mix van beleid op basis van “vijf V’s”.  
Maar naast de ontwikkeling van effectieve wetgeving is er ook noodzaak voor het aanscherpen van de andere 
beleidsinstrumenten die bedrijven aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is daarom 
belangrijk dat de aanstaande beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ook op deze 
gebieden nieuwe stappen zet en binnen de doordachte mix voor goede samenhang en complementariteit met 
wetgeving zorgt.  

➔ De overheid kiest voor een leidende eigen rol op het gebied van normstelling en kwaliteitsbewaking 
binnen de verschillende instrumenten, en zorgt ervoor dat de toegang tot remedie voor slachtoffers 
verbetert.  


