
 

 

Aan: mevrouw M.A.M. Adriaansens, Minister voor Economische Zaken en Klimaat 

Betreft: wetgeving voor gepaste zorgvuldigheid en bedrijven 

 

Amsterdam, 30 november 2022 

Geachte minister Adriaansens, 

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. Zoals u weet buigen de Raad en het Europees Parlement zich op dit 

moment over het Commissievoorstel voor een EU-richtlijn voor gepaste zorgvuldigheid (de Corporate 

Sustainability Due Diligence Directive). Daarnaast wordt volgens het coalitieakkoord ook in Nederland 

wetgeving voor verantwoord ondernemen ingevoerd. Graag gaan wij over deze ontwikkelingen met u 

in gesprek. 

Het MVO Platform zet zich in voor wetgeving voor verantwoord ondernemen die in lijn is met de OESO-

richtlijnen en leidt tot betere omstandigheden voor werkenden, het milieu en het klimaat wereldwijd. 

Voor het MVO Platform is het belangrijk dat het toezicht op de aanstaande wetgeving het lerend 

vermogen bij bedrijven bevordert en hen waar mogelijk de kans geeft om zich te verbeteren. Ook pleit 

het MVO Platform ervoor dat wetgeving voor gepaste zorgvuldigheid proportioneel is en voorkomt dat 

lasten vooral worden doorgeschoven naar kleinere bedrijven in de keten door middel van bijvoorbeeld 

gedragsclausules en audits. Daarnaast zien wij dat wetgeving voor verantwoord ondernemen bedrijven 

ook aanzienlijke voordelen kan bieden, zoals kortere en stabielere ketens, competitieve voordelen en 

lagere reputatiekosten. Wij hebben de afgelopen jaren hierover uitgebreid gesproken met onder meer 

grote en mkb-bedrijven, academici en maatschappelijke organisaties en vakbonden in productielanden. 

Het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat zet zich al lange tijd in voor het bevorderen van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland, onder meer via de Transparantiebenchmark, 

de Kristalprijs en de invoering van MVO-voorwaarden in het financieringsinstrumentarium van EZK. 

Mede namens het ministerie van EZK pleit het kabinet in EU-verband voor het verbeteren van de 

bepalingen over klimaat in het voorstel voor een EU-richtlijn gepaste zorgvuldigheid. Het MVO Platform 

stelt deze inzet op zeer prijs. 

Voor het MVO Platform is het cruciaal dat de beleidsontwikkelingen leiden tot een impactvolle wet die 

verantwoord ondernemen door bedrijven bevordert, in plaats van ineffectieve regels die onnodige lasten 

opleggen aan het bedrijfsleven. Daarvoor is de vormgeving van de toekomstige regelgeving cruciaal. 

Wij kijken ernaar uit om met u hierover van gedachten te wisselen en hopen dat u tijd heeft voor een 

gesprek. 

Hoogachtend, namens het MVO Platform, 

 

Gisela ten Kate, Manon Wolfkamp en David Ollivier de Leth 

Het MVO Platform is een netwerk van 25 maatschappelijke organisaties en vakbonden  

die samenwerken om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te bevorderen:  

ActionAid ∙ Amnesty International ∙ Arisa ∙ Both ENDS ∙ CNV Internationaal ∙ Cordaid ∙ Fairfood ∙ Fairtrade Nederland (Max 

Havelaar) ∙ Fair Wear Foundation ∙ FNV ∙ GoedeWaar.nl ∙ Hivos ∙ Milieudefensie ∙ Oxfam Novib ∙ PAX ∙ Save the Children ∙ Schone 

Kleren Campagne ∙ Solidaridad ∙ Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) ∙ Tax Justice NL ∙ Terre des 

Hommes ∙ UNICEF Nederland ∙ Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) ∙ Woord en Daad ∙ World Animal 

Protection 


