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1. Inleiding 

 

Voortbouwend op het advies Duurzame Globalisering: een wereld te winnen, heeft de SER 

in 2008 een Verklaring opgesteld over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (IMVO)1. De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties verklaren hierin 

dat verdere stimulering en facilitering van IMVO op alle niveaus geboden is (inclusief 

ketenbeheer) en roepen bedrijven en sectoren op om hier actief invulling aan te geven. 

Onder verantwoord ketenbeheer verstaat de raad het vrijwillige maar niet-vrijblijvende 

commitment van bedrijven om een positieve invloed uit te oefenen op het sociaal en 

milieubeleid van hun toeleveranciers. Niet-vrijblijvend wil zeggen dat van bedrijven een 

vorm van corporate citizenship verwacht mag worden waarbij bedrijven uit zichzelf – 

individueel of in samenwerking met andere bedrijven – zoveel mogelijk de negatieve 

effecten van hun handelen beperken en de positieve externe effecten ruimte geven en 

versterken. Het betekent ook dat verwacht mag worden dat bedrijven een antwoord geven 

op gerechtvaardige vragen, opening van zaken willen geven en bereid zijn een 

voortdurende dialoog met belanghebbenden aan te gaan. Dit sluit aan bij de visie op 

maatschappelijk verantwoord ondernemen die de SER heeft ontwikkeld in zijn advies De 

Winst van Waarden uit 2000 en die nadien ook de basis vormt voor het overheidsbeleid 2.  

 

Ondertekenaars van de SER-Verklaring ondernemen verschillende activiteiten om de 

implementatie van IMVO te bevorderen. De commissie IMVO brengt hierover 

voortgangsrapportages uit3. De Raad van de Jaarverslaglegging heeft op verzoek van de 

SER aanbevelingen ontwikkeld voor rapportage van bedrijven over hun internationale 

ketenbeheer. Afgesproken is om het initiatief medio 2012 te evalueren. 

 

In de eerste voortgangsrapportage4, van november 2009, lag het accent op de werkwijze 

van de commissie en de verdere invulling van het initiatief. De tweede 

voortgangsrapportage van april 2011 geeft een uitgebreid overzicht van de stand van 

zaken, ontplooide activiteiten en geboekte resultaten5. Voor de tweede 

voortgangsrapportage is ook een onderzoek uitgevoerd naar het duurzaam inkoop beleid 

van industriële ondernemingen. Het bevat ook een verdieping van de basisfilosofie waarbij 

aandacht is besteed aan remediemechanismes, de reikwijdte van 

ketenverantwoordelijkheid en transparantie en verslaglegging. Thans ligt de derde 

voortgangsrapportage, voor die tevens een eindevaluatie van de periode 2009-2012 bevat. 

 

Deze derde voortgangsrapportage/eindevaluatie bevat een actualisering van de eerdere 

rapportages. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van relevante politieke ontwikkelingen. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de voortgang in het denken over duurzaamheid en IMVO sinds de 

publicatie van het Brundlandt rapport nu 25 jaar geleden. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht 

van de activiteiten op centraal en decentraal niveau om IMVO verder te bevorderen. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de voortgang die uit de rapportages van bedrijven naar voren komt. 

Hoofdstuk 6 bespreekt de belangrijke voortgang die er in 2011 is geboekt bij het 

ontwikkelen van het normen kader voor IMVO: de herziene OESO-richtlijnen en de UN-

Guiding principles on business and human rights. Op basis hiervan en op basis van de 

                                            
1
  SER (2008), Verklaring Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Den Haag. 

2
  Zie SER-advies (2000) De Winst van Waarden, publicatienummer 00/11. Zie voor de aansluiting van het 

overheidsbeleid bij deze visie: SER-advies (2008), Duurzame Globalisering: een wereld te winnen, pp. 

199-203. De visie van het huidige kabinet is verwoord in de reactie van staatssecretaris Bleker op de 

Tweede Voortgangsrapportage van de SER (zie bijlage 2). 
3
  Zie bijlage 1 voor de samenstelling van deze commissie.  

4
  SER (2009), Waarde winnen, ook in de keten. Eerste voortgangsrapportage initiatief Internationaal 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Den Haag. 
5
  SER (2011), Tweede Voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 

den Haag. 
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eerdere voortgangsrapportages, trekt het laatste hoofdstuk conclusies over de evaluatie en 

de voortzetting van het project.  

 

Het IMVO-initiatief is een van de activiteiten die de SER onderneemt in het kader van het 

streven naar duurzame globalisering. In 2011 publiceerde de SER het advies Ontwikkelen 

door Duurzaam Ondernemen en in 2012 het advies Verschuivende Economische 

Machtsverhoudingen6. 

 

Over de concept-eindevaluatie en de en de duiding van ontwikkelingen in het IMVO debat is 

met het MVOplatform gesproken  op 17 april 2012 mede op basis van een brief van het 

platform aan de commissie7. 

 

 

 

                                            
6
  Deze adviezen worden in paragraaf 4.2.1 besproken. 

7
  De brief is opgenomen als bijlage7. 
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2. Politieke ontwikkelingen 

 

Het SER-initiatief maakt deel uit van een bredere beweging richting duurzaam ondernemen. 

Steeds meer bedrijven zien de kansen die dit biedt en steeds meer consumenten hechten 

er belang aan. Verantwoord ondernemen blijft ook een belangrijk aandachtspunt in het 

overheidsbeleid. Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan relevante ontwikkelingen in het 

nationale en Europese beleid.  

 

Kabinetsreactie tweede voortgangsrapportage en adviesvraag OR en medezeggenschap 

Op 27 april j.l. heeft staatssecretaris Bleker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met 

daarin de kabinetsreactie op de Tweede Voortgangsrapportage Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen8. Uit de brief blijkt de waardering van het kabinet voor het SER-

initiatief. Het kabinet deelt de visie van de SER op Internationaal Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen.  

 

Het kabinet vindt het van groot belang dat de achterblijvers worden gestimuleerd zich meer 

in te zetten voor IMVO en dat hun aantal significant vermindert. Het kabinet zou daarom 

graag zien dat de sociale partners meer doen om achterblijvers mee te krijgen. Het kabinet 

noemt drie wegen waarmee de brancheorganisaties aan de slag kunnen gaan om IMVO te 

stimuleren: 

 Via het internationaal brancheprogramma van MVO-Nederland. 

 Via door de Europese Commissie gesubsidieerde sectorstudies.  

 Via gebruikmaking van instrumenten ontwikkeld door GRI en ISO26000.   

 

Het kabinet spreekt de hoop uit dat de sociale partners de maatschappelijke organisaties 

nog meer zullen gaan betrekken bij hun initiatief. In dit licht waardeert het kabinet de ‘open 

agenda’ van de commissie en ziet het als wenselijk dat deze nadrukkelijker ingevuld wordt.  
 

Het kabinet geeft aan een verdere impuls te willen geven aan de UN-Guiding principles on 

business and human rights (zie hoofdstuk 6) . Hierbij is actieve participatie van de sociale 

partners in de SER en de meest relevante brancheorganisaties van groot belang. In de 

notitie over Mensenrechten in het buitenlands beleid van Minister Rosenthal (april 2011) 

worden een aantal concrete acties genoemd9: 

 Nederland zet zich ervoor in dat de UN Guiding Principles on Business and Human 

Rights deel gaat uitmaken van bestaande mensenrechtenstandaarden voor 

internationaal ondernemen, zoals de OESO-richtlijnen en de Performance Standards 

van de Wereldbank.  

 Nederland zet zich actief in voor het aannemen van de UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights in juni 2011 in de Mensenrechtenraad. 

 Nederland organiseert samen met het Nederlands bedrijfsleven een reeks 

bijeenkomsten over de toepassing van de UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights. Doel hiervan is te verhelderen wat de verantwoordelijkheid om te 

respecteren precies inhoudt. 

 Nederland breidt het MVO-beleid uit naar alle ambassades die een belangrijke 

handelsbevorderende rol spelen. 

 Nederland ontwikkelt een interactief internetportaal waar ambassades, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties met elkaar successen en tips op het terrein van MVO 

kunnen uitwisselen. 

 Nederland zet de komende jaren op ieder continent ten minste één publiek-privaat 

partnerschap op  ter bevordering van de mensenrechten. 

 

                                            
8
  Kamerstuk 26 485, nr. 106. Opgenomen als bijlage 2.  

9
  Mensenrechten in het buitenlands beleid, Kamerstuk 32 735, nr. 1, pp. 19-20. 
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Deze voornemens zijn inmiddels grotendeels gerealiseerd. Naar aanleiding van het 

Algemeen Overleg van 17 november 2011 is een kamermotie aangenomen waarin de 

regering wordt verzocht om een stappenplan uit te werken om de implementatie van de 

OESO-richtlijnen, in het bijzonder de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 

bij ondernemingen te bewerkstelligen10. 

 

In het Algemeen Overleg van 27 april 2011 heeft de staatssecretaris aangegeven met de 

SER in overleg te gaan hoe vanuit ondernemingsraden de rapportage over (I)MVO nader 

kan worden gestimuleerd. Hiertoe heeft de staatssecretaris in juni 2011 advies aan de SER 

gevraagd. De SER heeft in oktober 2011 dit advies uitgebracht. Het wordt besproken in 

paragraaf 4.2.1.   

  

Tweede Kamermoties OESO-richtlijnen als voorwaarde overheidssubsidies 

De overheid verbindt aan de financiële ondersteuning van buitenlandse activiteiten van 

bedrijven de voorwaarde dat die bedrijven zich inspannen om de OESO-richtlijnen na te 

leven11. In de Tweede Voortgangsrapportage IMVO is de SER-commissie IMVO ingegaan op 

de consequenties die de overheid verbindt aan NCP-uitspraken12.  

In het advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen adviseert de raad de overheid om 

in het verlengde van het huidige beleid de naleving van de hernieuwde OESO-richtlijnen te 

hanteren als een strikte voorwaarde voor de toekenning van subsidie uit 

ontwikkelingsgelden. Het kabinet heeft aangegeven deze aanbeveling van de SER over te 

nemen.  

 

Bij het Wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking (21 nov. 2011), 

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken (23/24 nov. 2011) en het VAO Landbouw (21 

dec. 2011) is een aantal moties aangenomen over het opnemen van armoedecriteria en 

IMVO in het OS instrumentarium. Deze moties verzoeken om bij alle subsidies uit 

ontwikkelingsgelden richting het bedrijfsleven vooraf aan de hernieuwde OESO-richtlijnen 

te toetsen, een toetsingsmechanisme zonder grote administratieve lasten te ontwikkelen 

en zichtbaar bij te dragen aan een verbeterd ondernemingsklimaat voor kleine 

producenten. 

 

Staatssecretaris Bleker heeft in het AO over MVO op 17 november 2011 in reactie op een 

motie over de bevordering van MVO13 aangegeven dat als een bedrijf nul scoort op de 

transparantiebenchmark het in principe geen aanspraak kan doen op overheidssteun, tenzij 

het bedrijf uit kan leggen dat het op andere wijze transparant is over zijn 

duurzaamheidsinspanningen (Nee, tenzij). De staatssecretaris heeft sindsdien op verzoek 

van de SER de samenstelling van de groep bedrijven met een nulscore in kaart gebracht 

(zie paragraaf 5.3.2).  

 

De Tweede Kamer heeft op 25 april een motie aangenomen waarbij de regering wordt 

verzocht van bedrijven die gebruikmaken van het financieel buitenlandinstrumentarium of 

meegaan op handelsmissies, te eisen dat zij voldoen aan de hernieuwde OESO-richtlijnen 

en dit inzichtelijk te maken door een due-dilligence proces uit te voeren14. Staatssecretaris 

Bleker ziet dit als een ondersteuning van zijn beleid. Deze motie is ook in lijn met de 

aanbevelingen uit het SER-advies Verschuivende Economische Machtsverhoudingen (zie 

paragraaf 4.2.1). 

  

                                            
10

 Kamerstuk 26 485, nr. 119 (motie van de leden Smeets en Gesthuizen). 
11

 Kamerstuk 26 485, nr. 101 en TK (2010-11) 26 485, nr. 109.  
12

 Zie: SER, 2011, Tweede Voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 

pp. 103-104. 
13

  Kamerstuk 33000 XIII, nr. 27, Motie van de leden Koppejan en Dijksma. 
14

  Kamerstuk 26 485, nr. 139 (motie van het lid Verhoeven c.s.). 
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PBO 

In oktober 2011 heeft het kabinet zijn standpunt over de toekomst van de PBO uitgebracht. 

Het takenpakket van de Product- en bedrijfsschappen wordt in deze visie sterkt beperkt. De 

enige publieke taken die toebehoren aan de schappen zijn het bevorderen van plant- en 

diergezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid. Ook medebewindstaken 

blijven bij de schappen. Andere taken, waaronder het bevorderen van duurzaamheid, 

hebben volgens het kabinet geen publiek belang en voeren de schappen in principe niet 

meer uit. In de Tweede Kamer is op 20 december 2011 een motie aangenomen tot 

volledige opheffing van de Bedrijf- en Productschappen. De medebewindstaken en publieke 

taken zouden ondergebracht kunnen worden bij een ministerie. Het Kabinet beraad zich nu 

hoe om te gaan met deze motie. Een kabinetsstandpunt is nog niet geformuleerd en laat 

wellicht wachten tot (na) de formatie van een nieuw kabinet.   

 

Financiering MVO-Nederland 

In de Tweede Voortgangsrapportage heeft de SER-commissie IMVO aangegeven ervan uit 

te gaan dat MVO Nederland ook in de komende periode (2012-2015) zijn rol kan blijven 

spelen15. Het kabinet heeft op 30 september 2011 besloten de ondersteuning van MVO 

Nederland voort te zetten. Wel verandert na 2012 de opzet16. De algemene basissubsidie 

vervalt en wordt vervangen door een subsidie voor de uitvoering van specifieke publieke 

taken. Hiermee is een bezuiniging van 25 procent gemoeid. Dit betekent dat MVO 

Nederland niet alleen meer op het Rijk kan vertrouwen, maar in toenemende mate ook 

private financiering zal moeten aantrekken. Belangrijke overwegingen voor het voortzetten 

van de ondersteuning van MVO Nederland was dat uit een onafhankelijke evaluatie is 

gebleken dat MVO Nederland geslaagd is in haar opzet MVO te stimuleren door het 

bevorderen van kennis- en informatieoverdracht en het bevorderen en faciliteren van de 

onderlinge dialoog over MVO tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, (lokale) 

overheden en burgers en dat MVO Nederland effectief en efficiënt functioneert. Een andere 

relevante conclusie uit de evaluatie is dat er nog een belangrijke publieke taak ligt om 

bewustwording en kennis over MVO en de toepassing ervan verder te stimuleren bij het 

bedrijfsleven. 

 

Mededeling Europese Commissie mvo-beleid 2011-2015 

De Europese Commissie heeft in oktober een mededeling uitgebracht over vernieuwde 

strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen dat wordt gedefinieerd als ‘de 

verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun effecten op de maatschappij’ 17. De Commissie 

presenteert daarin een aantal initiatieven ter bevordering van mvo in de komende 

jaren.  De Commissie nodigt hierbij ook de lidstaten uit hun eigen plannen of nationale 

prioriteiten voor MVO te ontwikkelen en te actualiseren. De Commissie verzoekt de 

lidstaten tevens om uiterlijk eind 2012 nationale plannen te ontwikkelen voor de toepassing 

van de UN guiding principles. De Nederlandse regering zal een dergelijk plan koppelen aan 

een kabinetsreactie op deze eindevaluatie van het SER IMVO-initiatief18. 

 

De Commissie neemt een aantal acties om de EU te doen aansluiten bij internationale 

richtlijnen en beginselen op het terrein van MVO.  De Commissie nodigt hiertoe de grootste 

Europese bedrijven uit om deze internationale richtlijnen en beginselen voor 2014 te 

onderschrijven en zal naleving hiervan gaan monitoren.  Ook wil de Commissie in 2012 met 

bedrijven en stakeholders samenwerken om op basis van de UN Guiding Principles 

richtsnoeren inzake mensenrechten voor een beperkt aantal relevante industriesectoren 

                                            
15

  SER (2011), Tweede Voortgangsrapportage IMVO, p. 147. 
16

  Kamerstuk 26 485, nr. 111.  
17

 Zie: Europese Commissie, 2011, mededeling A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social 

Responsibility (COM (2011) 681). Voor commentaar van Businesseurope zie Positionpaper EU-strategy 

2011-2014 for CSR, d.d. januari 2012. 
18

  Zie Kamerstuk 22112, nr. 1256 (BNC-fiche mededeling maatschappelijk verantwoord ondernemen). 
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(uitzending/ wervingsbureaus, ICT en olie/gas) te ontwikkelen, evenals een handleiding 

voor kleine en middelgrote ondernemingen.  

Met het oog op gelijke spelregels wereldwijd wil de Commissie nauwer met de lidstaten, 

partnerlanden en relevante internationale fora samenwerken om de naleving van 

internationaal erkende beginselen en richtsnoeren te promoten en voor meer consistentie 

te zorgen. Dit sluit aan bij de aanbeveling van de SER aan de OESO en de Nederlandse 

regering om zich in te spannen voor een gelijk speelveld wat betreft MVO-normen. 

 

De Europese Commissie benadrukt dat bedrijven leidend moeten zijn bij de ontwikkeling 

van mvo maar erkent tegelijkertijd dat bepaalde complementaire regelgeving de vrijwillige 

adoptie van mvo kan bevorderen. In het licht hiervan heeft de Commissie aangekondigd 

binnenkort met een voorstel voor aanpassing van de rapportage richtlijn te komen. Het ligt 

in de rede dat dit aanpassing van de bestaande richtlijn (2003/51/EG) voor 

bedrijfsrapportage vergt. Artikel 2:391 lid 1 BW over de verplichting voor grote bedrijven 

om over niet-financiële aspecten te rapporteren weerspiegelt een bepaling uit deze richtlijn. 

De Nederlandse regering heeft de Europese Commissie laten weten het meest te voelen 

voor een ‘comply or explain’ benadering op basis van beginselen in plaats van 

gedetailleerde voorschriften. Daarbij hecht Nederland aan een zekere flexibiliteit voor 

aanpassing aan de verdere ontwikkeling van internationale standaarden op dit terrein19.  

Het Commissievoorstel is op dit moment nog niet uitgebracht. 

 

ILO-aanbeveling Social Protection Floors 

Op 14 juni 2012 heeft de ILO een aanbeveling aangenomen inzake Social Protection Floors. 

 

Transparantie inzake beleggingsbeleid pensioenfondsen 

Het kabinet heeft in het najaar van 2011 een voorstel tot wijziging van de Pensioenwet aan 

de Tweede Kamer gezonden waarmee beroepspensioenfondsen worden verplicht om in hun 

jaarverslag te vermelden op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden 

met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen20. Achtergrond van deze 

wijziging is dat samenleving, politiek en deelnemers steeds meer verwachten dat er 

expliciete aandacht komt voor duurzaamheid. Daarnaast heeft het fonds als langetermijn-

belegger direct te maken met de consequenties van niet-duurzame ecologische, 

economische of sociale ontwikkelingen op de toekomstige waarde van de beleggingen. 

Duurzaamheidbeleid is dus onderdeel van het risicobeleid21
. 

 

                                            
19

  Idem. 
20

  Zie TK, 2011-2012, nr. 33182 
21

  Zie TK, 2011-2012, nr. 33182.3 Memorie van Toelichting. 
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3. (I)MVO en duurzame ontwikkeling 

 
3.1 Samenhangende begrippen 

 

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder 

het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar 

te brengen, volgens de definitie van het Brundland-rapport uit 1987 (Our Common Future). 

Door in 1989 over dit rapport te adviseren verwierven milieu- en 

duurzaamheidsvraagstukken definitief een plaats op de SER-agenda22. 

Tegen de achtergrond van het Verdrag van Maastricht komt de SER in 1992 tot een 

herformulering van de doelstellingen van het sociaaleconomisch beleid, waarbij duurzame 

ontwikkeling een duidelijke plaats krijgt23:  

 Bevordering van een evenwichtige economische groei, binnen het streven naar een 

duurzame ontwikkeling. 

 Bevordering van een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. 

 Bevordering van de totstandkoming van een redelijke inkomensverdeling. 

Hiermee heeft de raad het ‘brede welvaartsbegrip’ geïntroduceerd. Welvaart is meer dan 

alleen materiële vooruitgang (welstand en productiegroei). Ze omvat ook aspecten van 

sociale vooruitgang (welzijn en sociale cohesie) en een goede kwaliteit van de leefomgeving 

(ruimtelijke en milieukwaliteit). 

 

Corporate Social Responsability (CSR) of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

is een begrip dat in het internationale bedrijfsleven materieel al ruim drie decennia bekend 

is. In 1976 werd dat bijvoorbeeld weerspiegeld in de eerste versie van de OESO-richtlijnen 

voor multinationale ondernemingen.  

De SER heeft in 2000 over maatschappelijk verantwoord ondernemen geadviseerd24. Het 

toen ontwikkelde concept (triple P, MVO als corebusiness, maatwerk) is nog steeds actueel. 

De SER constateert in het advies dat de zorg voor de maatschappelijke effecten van het 

ondernemen behoort tot de core business van de onderneming. De onderneming zoekt in 

de samenleving bevestiging voor de uitoefening van haar kernfuncties; de samenleving 

verschaft de onderneming ruimte en erkenning – de licence to operate – wanneer in 

bevredigende mate aan de maatschappelijke verwachtingen wordt voldaan. De 

onderneming is hierbij een langetermijnsamenwerkingsverband van verschillende 

belanghebbenden (stakeholdermodel). Een eenzijdige gerichtheid op (korte termijn) 

aandeelhouderswaarde, ten koste van de waarde voor de andere stakeholders, staat MVO 

in de weg. Volgens het advies bepalen in de kern twee elementen of met recht van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen kan worden gesproken;  

1. het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies – 

Profit, People, Planet – en daarmee op de bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op 

lange termijn;  

2. een relatie met de verschillende belanghebbenden onderhouden op basis van 

doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen 

uit de maatschappij. 

Dit concept is in het SER-advies Duurzame globalisering van 2008 herbevestigd en van een 

internationale dimensie voorzien.  

 

In het verleden is de term duurzaamheid vooral in verband gebracht met de ecologische 

(planet) dimensie van duurzame ontwikkeling. Bij duurzame ontwikkeling gaat het echter 

om een dialoog tussen stakeholders waarbij een dynamische balans wordt gezocht tussen 

ecologische, economische en sociale ambities.   

                                            
22

  SER (1989) Advies ’Our Common Future’, publicatienr. 89/06. 
23

  SER (1992) Advies Convergentie en overlegeconomie, (publicatienr. 92/15), Den Haag. 
24

  SER (2000) Advies De winst van waarden, publicatienr. 00/11, Den Haag. 
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Dit komt overeen met de planet, profit en people dimensies van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de bijdrage die het 

bedrijfsleven levert aan duurzame groei en ontwikkeling25. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en duurzaam ondernemen zijn daarmee synoniem.  

Een duurzaam (voort)bestaan van mens en aarde is uiteraard echter niet alleen een zaak 

van het bedrijfsleven maar ook van de politiek, maatschappelijke organisaties, media en de 

burgers zelf. Het gaat dus om maatschappelijk verantwoord c.q. duurzaam consumeren/ 

handelen van alle burgers en hun verbanden. In de wereld van vandaag is de samenhang 

van alles – en daarmee de onderlinge afhankelijkheden - zodanig (zichtbaar) geworden dat 

alleen handelen vanuit dit inzicht uiteindelijk voor alle partijen tot voordeel strekt. En dat 

inzicht in het uiteindelijke gezamenlijke belang is ook cruciaal voor hedendaags leiderschap 

in politiek, bedrijfsleven en elders26. 

 

3.2 Duurzame ontwikkeling is nooit af 

 

In de adviezen Duurzame Globalisering (2008), Meer werken aan duurzame groei (2010) 

en meer recent het advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen (2011) heeft de raad 

het streven naar duurzame groei als uitgangspunt bevestigd. Duurzame groei gaat om een 

ontwikkeling waarin economische, sociale en ecologische belangen op een evenwichtige 

manier worden afgewogen (people, planet, profit). Duurzame groei vraagt om integrale 

afwegingen en om samenhangend en consistent beleid. 

 

Duidelijk is ook dat duurzame ontwikkeling, en daarmee (I)MVO, nooit af zijn. Het zijn 

processen die meebewegen met de ontwikkelingen in maatschappij en bedrijfsleven zelf.  

Dat komt niet alleen doordat de verschillende dimensies van duurzaamheid, mede door de 

technologische ontwikkeling, elk aan een eigen dynamiek onderhevig zijn. Het is ook een 

gevolg van het feit dat wat wel en niet duurzaam genoemd wordt, uiteindelijk afhankelijk is 

van maatschappelijke oordeelsvorming. Het gaat immers om de kwaliteit van de 

samenleving. Conflicterende waarden en belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen. 

Uiteindelijk gaat het om de waarden die mensen (individueel en collectief) hechten aan 

verschillende soorten risico’s. Nieuwe kennis, innovatie en een beter inzicht in de werking 

van complexe economische, sociale en ecologische systemen zullen dat afweegproces 

beïnvloeden27. 

 

In de praktijk zal waarschijnlijk nooit gelijktijdig in gelijke mate aan alle ambities voor 

duurzame ontwikkeling kunnen worden voldaan. Bedrijven, overheden en andere 

stakeholders zullen dus keuzen moeten maken. Er zal steeds opnieuw discussie ontstaan 

over deze keuzes, die in de tijd ook kunnen veranderen. Door de globaliserende economie 

en de mogelijkheden van ICT (internet) en de informatieversnelling door de sociale media 

worden ondernemingen steeds sterker op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 

aangesproken. Door consumenten, door burgers en door maatschappelijke organisaties28. 

 

3.3 Integratie planet, profit en people dimensies bij de overheid 

 

Integrale keuzes door het bedrijfsleven vraagt ook om een integrale aanpak van 

economische, sociale en ecologische aspecten van beleid door de overheid – op nationaal 

en internationaal niveau. Immers duurzame ontwikkeling kan alleen plaatsvinden indien 

bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties daarvoor een gemeenschappelijk 

kader van gedeelde waarden hebben aanvaard en hun essentiële bijdrage daaraan niet 

alleen begrijpen maar ook leveren. Duurzame ontwikkeling die alleen over de samenhang 

                                            
25

  Zie ook SER (2011), Ontwikkeling door duurzaam ondernemen, Den Haag. 
26

  Zie ook Tweede Voortgangsrapportage, p. 151. 
27

  Zie ook SER (2002) Advies Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling, publicatienr. 02/07. P. 16. 
28

  Rinnooy Kan, A.H.G. (2008), Erasmuslezing, uitgesproken op 14 mei 2008. 
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tussen milieu en economie lijkt te gaan mist veel kansen op succes. Bijdrage leveren aan 

een duurzame ontwikkeling is ook een opdracht aan alle ministeries. In zijn advies Meer 

werken aan duurzame groei uit 2010 heeft de raad reeds gepleit voor een betere 

verankering van duurzaamheid in beleid. Volgens de raad zou de uiteindelijke 

verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling de departementen moeten overstijgen29. 

Het door het huidige kabinet in samenwerking met het bedrijfsleven in gang gezette 

topsectorenbeleid, waarbij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen per topsector 

inventariseren hoe verdere verduurzaming kan worden bereikt, kan hier een belangrijke 

keer ten goede betekenen. De raad acht het van belang binnen het topsectorenbeleid ook 

integraal aandacht te besteden aan het people-aspect, inclusief de arbeidsomstandigheden 

in de toeleveringsketen. Zo hebben de topsectoren Agro&Food en 

Tuinbouw&Uitgangsmaterialen een Human Capital Agenda opgesteld, die beoogt het 

beroepsperspectief in de sectoren en de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te 

verbeteren, waarbij ook aandacht is voor internationale aspecten.  

 

Zoals de Stichting van de Arbeid in haar PBO-nota van juni 2010 aangeeft, bieden ook de 

product- en bedrijfsschappen met hun vergelijkbare sectorstructuur goede mogelijkheden 

om duurzaamheid en MVO in alle dimensies te integreren30. In deze nota pleit de Stichting 

er ook voor om duurzaamheid deel uit te laten maken van het takenpakket van de 

afgeslankte product- en bedrijfsschappen. 

 

Duurzaamheid en MVO komen ook duidelijk samen in de visie van het kabinet op de rol van 

de private sector in ontwikkelingssamenwerking en de uitkomsten van het High Level 

Forum on Aid Effectiveness gehouden in Busan, Korea eind november 201131. In lijn met 

het SER-advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen is hierbij veel aandacht voor de 

bijdrage die het bedrijfsleven door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen 

kan leveren aan duurzame ontwikkeling, in samenwerking met sociale partners en 

maatschappelijke organisaties.  

Voor de VN RIO+20 conferentie van juni 2012 geldt dat deze zich sterk zal richten op de 

planet dimensie en het bevorderen van een groene economie. Tegelijkertijd gaat het daar 

ook over armoedebestrijding en daarmee ook over de people dimensie. 

 

Voor duurzame ontwikkeling is innovatie van cruciaal belang. Zoals ook opgemerkt in de 

Tweede Voortgangsrapportage IMVO ontwikkelen duurzaamheid en MVO zich meer en meer 

tot een businesscase: binnen een helder normatief kader kunnen zij bijdragen aan de 

concurrentiekracht van bedrijven, sectoren en de nationale economie32. Samenwerking kan 

daarbij nodig zijn tussen ondernemingen, maar deze hoeft een gezonde mededinging niet 

in de weg te staan. Van de mededingingsautoriteiten mag een constructieve opstelling 

worden verwacht ten aanzien van duurzaamheidsinitiatieven33. Uit de recente brief van 

staatssecretaris Bleker over mededinging en duurzaamheid blijkt dat de grootste 

belemmering voor duurzaamheidsafspraken niet lijkt te zijn dat er veel niet mag, maar dat 

het onduidelijk is waar de grenzen liggen34. In dat kader staat de raad positief tegenover 

                                            
29

  SER (2010), Meer werken aan duurzame groei, p. 135. 
30

  Stichting van de Arbeid (2011), De toekomst van de product- en bedrijfsschappen: het belang van een 

moderne Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie voor de Nederlandse economie, juni 2011, Den Haag. 
31

  TK, Ontwikkeling door duurzaam ondernemen, 4 november 2011 en 4th High Level Forum on Aid 

Effectiveness, Expading and enhancing public and private co-operation for broad-based, inclusive and 

sustainable growth, Busan, Korea, 1 december, 2011. 
32

  Uit een onderzoek onder 180 grote Amerikaanse bedrijven blijkt dat bedrijven die maatschappelijk 

verantwoord ondernemen op de lange termijn beter presteren dan bedrijven in een vergelijkbare controle 

groep. Zie: R. G. Eccles, I. Ioannou, G. Serafeim, 2011, The impact of a corporate culture of 

sustainability on corporate behaviour and performance, Harvard Business School, Working paper 12-035. 
33

  Zie hoofdstuk 6 van SER (2010) Advies Meer werken aan duurzame groei, publicatienummer 10/03). 
34

  TK, Belemmeringen in regelgeving en mededinging bij de verduurzaming van de voedselketen, 22 

november 2011. 
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het initiatief van de NMa om (in informele gesprekken) meer duidelijkheid te creëren over 

mogelijkheidheden tot samenwerking ten behoeve van duurzaamheidsinitiatieven en kijkt 

hij uit naar de brief van de staatssecretaris (verwacht in juni 2012) over de uitkomst van 

deze gesprekken.  

Overigens kan ook samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap en samenwerking 

tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid tot 

interessante innovaties leiden. 

 

3.4 Duurzame ontwikkeling en (I)MVO in de EU 

 

Europese vergelijking 

Onderzoek van de Europese Commissie geeft aan dat Europa, in vergelijking met andere 

continenten, een zeer rijke traditie kent van MVO-relevante instituties (waaraan men 

refereert als ‘implicit CSR’), die dateert van ver voor de tijd dat het concept van MVO/CSR 

expliciet werd benoemd. Het gaat bij het formuleren van een (I)MVO beleid mede om het 

expliciteren van dit impliciete MVO beleid (zie ook onderstaande figuur 2.1 uit het rapport). 

Dit geldt zeker ook voor Nederland. 

 

 
 

In zijn recente mededeling over MVO waarschuwt de Europese Commissie dat er in de EU 

nog belangrijke uitdagingen zijn op MVO gebied. Zo hebben slechts 15 van de 27 lidstaten 

algemeen beleid met betrekking tot MVO. Het Nederlandse SER/IMVO initiatief wordt in het 

onderzoek van de Europese Commissie beschreven als een goed voorbeeld in het hoofdstuk 

over verantwoord ketenbeheer35. Andere initiatieven die in het onderzoek genoemd worden 

zijn vooral informerende activiteiten en MVO ondersteunende organisaties (vergelijkbaar 

met MVO Nederland) en ‘Ethical Trading Initiatives’ (enigszins vergelijkbaar met IDH). 

 

Toch is het interessant om na te gaan hoe duurzame ontwikkeling en (I)MVO in andere 

Europese landen bevorderd worden en of er elders in Europa initiatieven vergelijkbaar aan 

het SER/IMVO initiatief worden ondernomen. Een volledig overzicht van de ontwikkelingen 

in andere Europese landen voert voor deze eindevaluatie te ver. Daarom gaat deze 

paragraaf in op twee landen die voor Nederland bijzonder interessant zijn: Duitsland en 

Denemarken36. 

 

                                            
35

  Knopf, J. et al. (2010), Corporate Social Responsibility – National Public Policies in the European Union, 

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels, 

Belgium. Zie box 3.1 op p. 20.  
36

  In de publicatie Focus CSR: The New Communciation of the EU Commission on CSR and National CSR 

Strategies and Action Plans (december 2011) van A. Martinuzzi, B. Krumay and U. Pisan van het het 

European Sustainable Development Network worden Nederland, Denemarken en Duitsland genoemd als 

‘best cases’ in het bevorderen van (I)MVO.  
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Duitsland 

Duitsland staat bekend om zijn aanpak van duurzame ontwikkeling. Duitsland heeft in 2002 

een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling opgesteld. De kanselarij (vergelijkbaar 

met het ministerie voor Algemene Zaken) heeft de verantwoordelijkheid voor deze strategie 

en de politieke coördinatie ligt bij een comité van staatssecretarissen. Daaronder zit een 

voorbereidende werkgroep van ambtenaren. Deze coördinatie, die goed verbonden is met 

de afzonderlijke ministeries, bevordert integraal beleid ten behoeve van duurzame 

ontwikkeling. Ook het Duitse parlement heeft een comité van duurzaamheid, waardoor 

duurzame ontwikkeling een zorg van alle partijen is geworden37. Dit belang van een 

integrale, goed gecoördineerde aanpak van duurzaamheid biedt een belangrijke les voor 

Nederland.  

 

Duitsland kent sinds 2001 ook een Raad voor Duurzame Ontwikkeling (Rat für Nachhaltige 

Entwicklung). De raad bestaat uit vijftien leden waaronder voormalige politici, milieu 

organisaties, academici, CEOs vanuit het bedrijfsleven, vakbonden en vertegenwoordigers 

vanuit de kerken. Bondskanselier Angela Merkel heeft het mandaat van de raad in 2010 

vernieuwd. De taken van de raad zijn het adviseren van de federale overheid over 

duurzame ontwikkeling, het aanwijzen van actiegebieden en het bevorderen van de 

maatschappelijke dialoog over duurzaamheid. In oktober 2011 heeft de raad de Duitse 

duurzaamheidscode (Deutsche Nachhaltigkeitskodex), gebaseerd op de principes van de UN 

Global Compact, OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, ISO 26.000 en de 

rapportagestandaarden van GRI en EFFAS (European Federation of Financial Analysts 

Societies). Duitse bedrijven worden uitgenodigd deze duurzaamheidscode te 

onderschrijven38.  Duitsland wil het concept ‘CSR – Made in Germany’ ontwikkelen ten 

behoeve van de internationale positie van het Duitse bedrijfsleven. De internationale 

dimensie van MVO krijgt in Duitsland daarnaast ook veel aandacht in het kader van 

ontwikkelingssamenwerking. 

 

Denemarken 

Net als Nederland kent Denemarken een breed pakket aan maatregelen om (I)MVO te 

bevorderen: een nationaal actieplan om MVO te bevorderen, een rapportageverplichting 

(comply or explain), praktische tools, onderzoek, een initiatief voor duurzame handel en 

een duurzaam inkoopbeleid39. Opvallend is dat (I)MVO zeer expliciet wordt ingezet om de 

internationale concurrentiepositie van Denemarken en het imago van Deense bedrijven te 

versterken. Het wordt ingezet als marketing instrument voor het Deense bedrijfsleven40.  

 

Daarnaast kent Denemarken een MVO raad (Danish Council on Corporate Social 

Responsibility). Deze raad is in 2009 ingesteld door de voormalige minister van 

Economische Zaken Lene Espersen. De raad bestaat uit 17 leden waaronder een aantal 

onafhankelijke leden, werkgevers- en werknemersorganisaties, een 

consumentenorganisatie, een aantal branche organisaties en een aantal maatschappelijke 

organisaties. Het secretariaat wordt gevoerd door de Danish Business Authority. De raad 

richt zich op het ondersteunen van en bevorderen van MVO door Deense bedrijven, het 

bevorderen van de dialoog over MVO tussen het bedrijfsleven en de overheid, het 

                                            
37

  Landenprofiel van Duitsland op de website van de European Sustainable Development Network (ESDN), 

http://www.sd-network.eu en interview Ingeborg Niestroy door Chris van de Wetering, 14.05.2010, 

geraadpleegd op de website van Public Mission in maart 2012, http://www.pm.nl/artikel/697/jullie-zijn-

te-wispelturig  
38

  Zie http://www.nachhaltigkeitsrat.de voor meer informatie. 
39

  Zie het document ‘The Danish approach to CSR’ voor een overzicht in kort bestek. Te vinden op 

Sharepoint bij de achtergrondstukken. 
40

  Op de website http://danishresponsibility.dk/ worden bezoekers bijvoorbeeld uitgenodigd voor een 

‘responsibility tour’ van het Deense Ministerie van Economische Zaken, kunnen zij verschillende video’s 

bekijken en cases lezen over het IMVO beleid van Deense bedrijven. Deze website maakt onderdeel uit 

van het Action Plan for the Global Marketing of Denmark. 

http://www.sd-network.eu/
http://www.pm.nl/artikel/697/jullie-zijn-te-wispelturig
http://www.pm.nl/artikel/697/jullie-zijn-te-wispelturig
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/
http://danishresponsibility.dk/
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versterken van de internationale positie van het Deense bedrijfsleven door middel van 

MVO, het bevorderen dat Deense bedrijven en Denemarken bekend staan om hun goede 

(I)MVO beleid en het stimuleren van het debat over MVO, bedrijven en de media41. In juni 

2010 heeft de raad richtlijnen uitgebracht voor duurzaam ketenbeheer, gebaseerd op de VN 

Global Compact richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights 42. 

Directe aanleiding voor de richtlijnen was een documentaire over kindslavernij in de cacao 

industrie in Ivoorkust. Eind 2010 heeft de raad aanbevelingen uitgebracht om verantwoorde 

groei en MVO verder te bevorderen in de periode tot 201543. 

 

Uit de vergelijking tussen Nederland en Denemarken komt het beeld naar voren dat 

Nederland evenzeer beleid voert en resultaten boekt ten aanzien van (I)MVO. Opvallend is 

echter dat Denemarken het ‘pakket’ aan IMVO maatregelen consistent en gebundeld 

presenteert en dit heel expliciet inzet ten behoeve van de internationale concurrentiepositie 

van het Deense bedrijfsleven en het Deense imago. Dit roept de vraag op of er hier geen 

onbenutte kansen liggen voor Nederland, waar (I)MVO meer strategisch ingezet zou 

kunnen worden ten behoeve van de internationale concurrentiepositie en het imago van 

Nederland. Nu lijkt dit vooral op ad-hoc basis te gebeuren. 

 

Ook in Zweden en Finland krijgt de internationale dimensie van MVO veel aandacht, al lijkt 

Denemarken wel koploper te zijn onder de Scandinavische landen. Ook de Nordic Council is 

actief op het gebied van (I)MVO. De internationale oriëntatie op IMVO lijkt samen te 

hangen met de internationale (export)oriëntatie van de economie44. 

 

  

                                            
41

  Website Danish Council on Corporate Social Responsibility. 
42

  The Danish Council on Corporate Social Responsiblity (2010), Guidelines for sustainable supply chain 

management. Te vinden op Sharepoint bij de achtergrondstukken. 
43

  The Danish Council on Corporate Social Responsibility (2010), Promotion of responsible growth. Te 

vinden op Sharepoint bij de achtergrondstukken. 
44

  Knopf, J. et al. (2010), Corporate Social Responsibility – National Public Policies in the European Union, 

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Brussels, 

Belgium. 
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4. Voortgang initiatieven bevordering IMVO/Duurzame ontwikkeling 

 

4.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 t/m 7 van de Tweede Voortgangsrapportage en de daarbij behorende 

bijlages geven een uitgebreid beeld van de activiteiten op centraal en decentraal niveau 

gericht op de bevordering en implementatie IMVO. Dit hoofdstuk is vooral gericht op een 

actualisatie van deze activiteiten en de voortgang die hierbij is geboekt. Voor een volledig 

beeld van de voortgang over de periode 2009-2012 moet dit hoofdstuk dus uitdrukkelijk 

worden gelezen in samenhang met de betreffende hoofdstukken uit de tweede 

voortgangsrapportage. Vanuit dit oogpunt volgt de opzet van dit hoofdstuk de volgorde en 

structuur van de Tweede Voortgangsrapportage.    

 

4.2 Centraal niveau 

 

4.2.1 SER 

 

Advisering 

Duurzaamheid is een terugkerend thema in de adviezen die de partijen in de SER 

uitbrengen aan de Nederlandse regering.  

 

De SER stelde in september 2011 het advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen 

vast. In dit advies doet de SER aanbevelingen voor het versterken van het overheidsbeleid 

gericht op de bijdrage die Nederlandse bedrijven met imvo kunnen leveren aan private 

sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Een goed ontwikkelde lokale private sector is 

cruciaal om de kansen van globalisering te benutten. Wil economische samenwerking met 

ontwikkelingslanden effectief zijn, dan moet die zich daarom richten op het bevorderen van 

lokale bedrijvigheid als motor van duurzame groei en volwaardige werkgelegenheid. Daarbij 

horen ook de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn zoals goed bestuur, toegang tot 

sociale zekerheid en een sterk maatschappelijk middenveld . Met internationaal 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) kan het Nederlandse bedrijfsleven een 

belangrijke bijdrage aan leveren aan duurzame groei en volwaardige werkgelegenheid; dit 

in goede samenwerking met sociale partners en maatschappelijke organisaties. In dit kader 

adviseert de SER o.a. om naleven van de herziene OESO-richtlijnen voor internationaal 

ondernemen als strikte voorwaarde te hanteren voor subsidie toekenningen uit 

ontwikkelingsgelden. Dit impliceert een stroomlijning van de huidige subsidievoorwaarden 

(beperking administratieve lasten) maar ook meer toezicht op naleving door de 

Nederlandse overheid. Bij het toezicht op de naleving van de OESO-richtlijnen zijn 

voldoende transparantie door middel van IMVO-verslaglegging, passende due diligence en 

een laagdrempelig en effectief klachtenmechanisme van groot belang.  

Het kabinet heeft aangegeven deze aanbevelingen van de SER over te nemen. 

 

Het advies Medezeggenschap en (I)MVO, dat in oktober 2011 is vastgesteld, gaat in op de rol 

die ondernemingsraden kunnen spelen bij (internationaal) maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Volgens de raad ligt een stimulerende rol voor de ondernemingsraad bij het 

bevorderen van (I)MVO voor de hand. De WOR, en daarnaast het Burgerlijk Wetboek (BW), 

bieden verschillende aanknopingspunten om de rol van de ondernemingsraad bij (I)MVO 

vorm te (kunnen) geven. Er is dan ook geen aanpassing van de wet nodig om de 

ondernemingsraad een stimulerende rol te laten vervullen bij (I)MVO. Het sociaal 

jaarverslag kan, naast andere documenten zoals een apart MVO-jaarverslag, bij de 

bevordering van (I)MVO en het gesprek over (I)MVO binnen de eigen onderneming een rol 

spelen, met name in middelgrote ondernemingen die niet verplicht zijn om in een 

jaarverslag te rapporteren over niet-financiële informatie. 
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Om de rol van de ondernemingsraad bij het bevorderen van (I)MVO verder te ondersteunen 

heeft de raad een aparte nieuwe bijlage bij het OR Voorbeeldreglement opgesteld waarin de 

wettelijke aanknopingspunten voor medezeggenschap bij (I)MVO verder zijn uitgewerkt en 

waarin mogelijke vrijwillige afspraken tussen bestuurder en ondernemingsraad worden 

besproken45. De staatssecretaris van EL&I heeft aangegeven het SER advies te 

waarderen46. Hij deelt de mening van de SER dat de WOR en het BW veel 

aanknopingspunten bieden voor ondernemingsraden om hun rol op het gebied van MVO 

vorm te geven en vindt het daarom niet nodig noch wenselijk om wetgeving te wijzigen. Hij  

waardeert het zeer dat de SER het initiatief heeft genomen om het voorbeeldreglement 

voor ondernemingsraden aan te passen, en verwacht dat ondernemingsraden dankzij dit 

geactualiseerde voorbeeldreglement beter bekend zullen raken met MVO en hier (voor 

zover ze dat niet al reeds doen) vaker het gesprek over zullen aangaan met het bestuur. 

Hij roept ondernemingsraden op vaker het gesprek aan te gaan met het bestuur van hun 

organisatie over IMVO. 

 

De raad heeft op 25 mei 2012 het advies Verschuivende Economische Machtsverhoudingen 

vastgesteld.  Door de opkomst van landen als China en India is de dominantie van de 

westerse landen afgenomen en zijn de machtsverhoudingen in oostelijke richting 

verschoven. Tegen deze achtergrond beoogt dit advies een bijdrage te leveren aan de 

brede beleidsagenda die zicht geeft op een eerlijke en duurzame vorm van globalisering. 

Om er voor te zorgen dat ook bij een verschuiving van het economische zwaartepunt naar 

opkomende economieën de toekomstige welvaart in brede zin kan worden veiliggesteld is 

volgens de SER een brede aanpak op meerdere niveaus noodzakelijk: via het nationale 

beleid, door het mede vorm geven aan EU-beleid en via mondiale gremia. De nationale 

beleidsagenda richt zich vooral op het versterken van de comparatieve voordelen en het 

vestigingsklimaat alsook het vergemakkelijken van aanpassingsprocessen. De 

internationale beleidsagenda richt zich op de vraag hoe het Europese beleid en de mondiale 

instituties bij kunnen dragen aan een duurzamere globalisering. De adviesvragen volgend 

ligt het accent daarbij op economische diplomatie en het Europese handelsbeleid. Maar ook 

wordt ingegaan op mensenrechten en decent work (‘people’), toezicht op macro-economie 

en financiële markten (‘profit’), en  klimaat en energie (‘planet’).   

 

In het VEM-advies adviseert de SER het kabinet om erop toe te zien dat bedrijven die 

gebruik maken van subsidies van EL&I, kredieten ontvangen, meegaan met handelsmissies 

of anderszins door de overheid  gesteund worden, de OESO-richtlijnen (2011) naleven. Net 

als in het SER-advies Ontwikkeling door Duurzaam Ondernemen van september 2011, is 

het uitgangspunt voor de raad hierbij het door prof. Ruggie opgestelde brede 

referentiekader voor mensenrechten en bedrijfsleven (de UN Guiding principles): een 

maatwerkgerichte ‘risk-based’ benadering met proportionele handhaving, waarbij het 

accent dient te liggen op proportionele handhaving achteraf en niet op bureaucratie vooraf. 

Wel houdt effectief toezicht in dat consequenties worden verbonden aan een falende 

inspanning tot het naleven van de richtlijnen, zoals in laatste instantie het terugvorderen 

van subsidiebedragen. 

 

Activiteiten richting schappen 

De commissie heeft gedurende het IMVO-initiatief steeds benadrukt dat de product- en 

bedrijfsschappen een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan de organisatie van 

verantwoord ketenbeheer. De schappen zijn immers goed uitgerust de verschillende 

schakels in de productieketen te verbinden, en kunnen ook het mkb ondersteunen bij het 

voeren van een mvo-beleid en de verantwoording daarover. Daarnaast sluit (internationaal) 

mvo goed aan bij de maatschappelijke en publieke taakstelling van de schappen47. 

                                            
45

  http://www.ser.nl/~/media/Files/Internet/Publicaties/Overige/2010_2019/2010/b28531/b28531_C.ashx 
46

   Kamerstuk 26 485, nr. 112 (Brief vaan staatssecretaris Bleker van 10 november 2011). 
47

  Zie ook SER (2009) Waarde winnen in de keten, eerste voortgangsrapportage IMVO, paragraaf 5.1. 

http://www.ser.nl/~/media/Files/Internet/Publicaties/Overige/2010_2019/2010/b28531/b28531_C.ashx
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In november 2009 en januari 2011 zijn door de SER bijeenkomsten georganiseerd voor de 

voorzitters en secretarissen van de product- en bedrijfschappen. Deze zijn beschreven in de 

Tweede Voortgangsrapportage.  

 

De activiteiten van de schappen worden besproken in paragraaf 4.3.2. 

 

Bijeenkomsten en spreekbeurten 

De SER heeft samen met MVO Nederland in juni 2011 een werkconferentie georganiseerd 

waar zij met brancheorganisaties de uitdagingen besproken heeft die uit de Tweede 

Voortgangsrapportage IMVO naar voren zijn gekomen en de mogelijke rol die zij kunnen 

spelen bij het stimuleren van IMVO in de branche48. De werkconferentie richtte zich op door 

middels van workshops aangereikte instrumenten die daarbij kunnen worden ingezet. Voor 

ondernemers die wat betreft IMVO nog in de startblokken staan, is de Ketensimulator van 

MVO Nederland interessant. Dit is een interactief spel waarbij deelnemers zich verplaatsen 

in een fictief internationaal bedrijf. Tegen welke dilemma's loopt een bedrijf op? Hoe 

voorkom je misstanden in de keten? En hoe benut je commerciële kansen? De sustainability 

reporting sector guidelines van GRI kunnen structuur geven aan verslaglegging binnen de 

branche. Er was informatie over de fundamentele arbeidsnormen van de ILO en hoe de 

implementatie van deze normen schending van mensenrechten helpt te voorkomen. Het 

Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen gaf aan welke rol ze kan spelen in bemiddeling bij 

het rechtzetten en voorkomen van schendingen van de OESO-richtlijnen. Voor branches en 

ondernemers die meer zicht willen krijgen op de keten is er het Stappenplan 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Onderdeel daarvan is de MVO-navigator. Deze geeft 

duidelijkheid over welke keurmerken en richtlijnen relevant zijn voor welke branche.  

 

In zijn diverse inleidingen draagt de voorzitter van de SER het belang van (I)MVO 

veelvuldig uit. In zijn welkomstwoord op bovengenoemde conferentie ging hij in op de 

baten van IMVO. Bij de Haagse Cleveringa-bijeenkomst van de Universiteit Leiden hield hij 

een lezing over fundamentele arbeidsnormen als mensenrechten49. In een voordracht aan 

de Nyenrode Bussiness University benadrukte hij het belang van duurzaamheid in de 

financiële sector50. In een inleiding bij VNO-NCW op 21 maart 2012 stond hij stil bij de 

actualiteit van het Brundland rapport Our Common Future, dat die dag precies vijfentwintig 

jaar eerder verscheen.   

 

4.2.2 Betrokkenheid sociale partners bij internationale MVO-initiatieven  

 

OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

In mei 2011 zijn de herziene OESO-richtlijnen aangenomen (zie uitgebreider hoofdstuk 6). 

VNO-NCW, FNV en CNV zijn nauw betrokken geweest bij deze herziening door deelname 

aan stakeholderbijeenkomsten van het Nederlandse NCP en bij de OESO via de Business 

and Industry Advisory Committee (BIAC) respectievelijk de Trade Union Advisory 

Committee (TUAC). VNO-NCW bekleedde ook het voorzitterschap van het Investerings- en 

MNO-Comité van het BIAC en voerde namens de BIAC de onderhandelingen over de 

herziening.  

 

                                            
48

  Zie voor het voornemen om deze conferentie te bespreken: SER, 2011, Tweede Voortgangsrapportage 

IMVO, p. 153. 
49

http://www.ser.nl/nl/sitecore/content/Internet/nl/Actueel/Toespraken%20van%20de%20voorzitter/20111

124.aspx 
50

http://www.ser.nl/nl/sitecore/content/Internet/nl/Actueel/Toespraken%20van%20de%20voorzitter/20111

124_1.aspx 

 

http://www.ser.nl/nl/sitecore/content/Internet/nl/Actueel/Toespraken%20van%20de%20voorzitter/20111124_1.aspx
http://www.ser.nl/nl/sitecore/content/Internet/nl/Actueel/Toespraken%20van%20de%20voorzitter/20111124_1.aspx


19 

 

In juni 2011 stelde de VN-mensenrechtenraad de zogeheten Guiding Principles on Business 

and Human Rights vast (zie ook uitgebreider hoofdstuk 6). VNO-NCW en het Ministerie van 

EL&I organiseerden op 12 december een conferentie om het bedrijfsleven te informeren 

over de herziening van de OESO-richtlijnen en de guiding principles on business and human 

rights. Keynote speakers waren Roel Nieuwenkamp die de onderhandelingen over de 

herziening van de OESO-richtlijnen leidde en John Ruggie die van 2005-2011 aan de 

totstandkoming van de guiding principles heeft gewerkt.  

 

John Ruggie signaleerde bij deze gelegenheid dat het respectgedeelte niet alleen in de 

OESO-richtlijnen was opgenomen, maar ook in ISO 26000 – dat groot gezag heeft in Azië – 

en in de IFC performace standards – die de basis vormen voor veel private standaarden, en 

dat ASEAN een mensenrechteninstrument aan het ontwikkelen is dat is gebaseerd op het 

respect framework, dat de Europese Commissie er mee aan de slag is, etc. Kortom, het 

bedrijfsleven heeft het door haar gevraagde convergentie van een normenkader gekregen.   

Hij signaleerde drie uitdagingen: 

 Betrokkenheid van het mkb (‘needs to be fixed’). 

 Implementatie en toepassing (‘drilling down’) van het raamwerk in sectoren en 

concrete situaties. 

 Beleidscoherentie binnen ondernemingen. Dit houdt in dat de productie-eisen die aan 

dochters en toeleveranciers worden gesteld in overeenstemming zijn met het 

algemene mensenrechtenbeleid van de onderneming. 

 

De belangrijkste boodschap van Roel Nieuwenkamp was: de OESO-richtlijnen zijn vrijwillig 

maar ook niet te vrijwillig; het is soft law, maar ook niet te soft. Bedrijven dienen er dus 

rekening mee te houden en te zorgen dat hun zaken op orde zijn. Implementatie van het 

respect gedeelte in de OESO-richtlijnen is van belang omdat dit het enige normenkader is 

met een remediemechanisme (het NCP). Hij signaleerde dat de OESO-richtlijnen steeds 

minder gezien worden als de spelregels voor rijke landen. Zo heeft Colombia recent als 43e 

land de richtlijnen onderschreven.  

 

Uit de forumdiscussie kwam naar voren dat alle partijen een soort pre-NCP procedure 

wenselijk vinden, waarin meer low key bepaalde problemen kunnen worden aangekaart en 

er bemiddeling kan plaatsvinden.  

 

VNO-NCW presenteerde op de conferentie een brochure die bedrijven informeert over de 

herziening van de OESO-richtlijnen. Deze brochure is een gezamenlijke productie met de 

Duitse werkgeversorganisatie BDA. FNV en CNV hebben diverse activiteiten ondernomen 

om de bij hen aangesloten bonden te informeren over de herziening van de richtlijnen (zie 

paragraaf 4.2.5 hieronder).  

 

ILO 

Sociale partners zijn elk jaar opgenomen in de Nederlandse delegatie die wordt 

afgevaardigd naar de International Labour Conference (ILC). In 2008 werd een belangrijke 

ILO-Verklaring vastgesteld, getiteld Social Justice for a fair Globalisation51. De elementen 

uit deze verklaring worden op de ILC bediscussieerd en geëvalueerd. Tijdens de honderdste 

vergadering van de ILO in juni 2011 werden tripartiete Conclusions concerning the 

recurrent discussion on social protection (social security) vastgesteld,waarbij elementen zijn 

geformuleerd voor een mogelijke Recommendation on Social protection floors52. Een 

ontwerpaanbeveling ter zake zal in de jaarconferentie van juni 2012 op de agenda staan.  

Het gaat daarbij om het ondersteunen van de implementatie van nationale Social Protection 

                                            
51

    De tekst hiervan is als bijlage opgenomen in het SER-advies (2008) Duurzame globalisering. 
52

  http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/WCMS_157820/lang--

en/index.htm  

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/WCMS_157820/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/reports/provisional-records/WCMS_157820/lang--en/index.htm
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Floors. De Nederlandse sociale partners zijn betrokken bij het totstandkoming van de 

ontwerpaanbeveling via hun internationale koepels. 

  

ISO 26.000 

Na jarenlange voorbereiding is op 1 november 2010 bij de International Standards 

Organisations de ISO 26.000 Guidance standard on social responsability verschenen.  

Doelstelling van NEN-ISO 26.000 is om organisaties een handreiking te bieden als zij 

invulling willen geven van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.  VNO-NCW en FNV 

hebben zitting gehad in de normcommissie, die in het internationale overleg over ISO 

26000 heeft geparticipeerd. De normcommissie heeft zich de afgelopen maanden vooral 

richt op de vraag hoe aan deze richtlijn het beste (meer) bekendheid kan worden gegeven. 

Vanwege de toenemende behoefte bij organisaties om te laten zien dat de richtlijn toepassen is 

door de normcommissie MVO van NEN in samenwerking met MVO Nederland de Handleiding 

zelfverklaring NEN-ISO 26000 ontwikkeld. 

 

In de loop van 2011 zijn er Nederlandse handleidingen verschenen, afkomstig van de NEN-

commissie, inzake de – vrijwillige – toepassing van ISO 26.000. In een NEN-congres op 26 

april 2012 is daar opnieuw aandacht aan besteed. 

 

4.2.3 Gezamenlijke activiteiten bedrijfsleven met ngo’s en het kabinet 

 

Advies Duurzaam inkopen 

VNO-NCW, MKB-Nederland en MVO Nederland hebben in februari 2011 een voorstel gedaan 

aan staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu om het duurzaam 

inkoopbeleid van de overheid een nieuwe uitwerking te geven53. Dit is nader uitgewerkt in 

het Advies Duurzaam Inkopen, waaraan ook ondernemingsorganisatie De Groene Zaak en 

de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) hebben bijgedragen. Het 

advies is op 11 juni 2011 aan de staatssecretaris gepresenteerd. Hij heeft de Tweede 

Kamer laten weten het voorliggende advies zeer bruikbaar is en goede aanbevelingen doet 

voor het verbeteren van de systematiek van Duurzaam Inkopen
54

.  Ook de Tweede Kamer heeft 

zich achter het advies geschaard. 

 

De kern van het advies is dat er een verschuiving moet optreden van productdenken 

waarbij de focus ligt op de eindfase van het inkoopproces naar procesdenken waarbij de 

nadruk ligt op het overleg tussen de klant en de leverancier over kansen voor 

duurzaamheid. Het advies pleit dan ook voor een structurele borging van het overleg met 

markt- overheids- en maatschappelijke partijen. Het advies hoopt bij te dragen aan een 

versnelling en verdieping van verduurzaming en innovatie, zonder een onevenredige 

verzwaring van de administratieve lasten van bedrijven en overheden. De implementatie 

van het advies is thans nog gaande in overleg tussen partijen bij het advies en de overheid.  

 

Groene Groei Deal 

Begin oktober 2011 hebben de ondernemersorganisaties, MVO Nederland, Stichting Natuur 

en Milieu, de Stichting Natuur- en Milieufederaties samen met de Rijksoverheid een 

zogeheten Groene groei deal gesloten, een pakket maatregelen om de Nederlandse 

economie te vergroenen55. De deal moet een belangrijke bijdrage leveren aan de milieu 

                                            
53

  Zie voor de achtergronden: SER, 2011, Tweede Voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen, p. 11. 
54

  Het advies en de reactie van de staatssecretaris zijn te vinden op: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/24/advies-duurzaam-

inkopen-juni-2011.html 
55

  Informatie over deze en andere groene deals is te vinden op: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/24/advies-duurzaam-inkopen-juni-2011.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/24/advies-duurzaam-inkopen-juni-2011.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
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ambities van de Rijksoverheid, zoals het stimuleren van energiebesparing en het realiseren 

van de doelstelling om de broeikasgassen met 20 procent te verminderen ten opzichte van 

1990. Het beoogt de bestaande afspraken te versterken door aan te sluiten bij het 

topsectorenbeleid en meer focus te leggen op ondernemerschap, innovatie en economische 

kansen.   

 

De deal bestaat uit vijf hoofdstukken: 

 Verzilvering van concrete duurzaamheidsinitiatieven door het wegnemen van 

belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving, kennis en financiering. Dit is 

verder uitgewerkt in 44 afzonderlijke deals. 

 Meerjarenafspraken over een duurzame innovatie-impuls die aansluit bij het 

topsectorenbeleid. 

 De verspreiding van kennis en informatie over duurzaamheidsinitiatieven over het 

gehele bedrijfsleven. 

 Duurzaam en innovatiegericht inkopen door de Rijksoverheid. 

 Duurzaamheid als internationale kans.   

 

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie 

Ondernemers en milieuorganisaties (onder de koepel van IUCN) werken samen in het 

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie. In december 2011 is hierover een 

rapport uitgebracht, waarbij ook de aanbevelingen van de Taskforce Biodiversiteit en 

Natuurlijke Hulpbronnen zijn betrokken56. Die stelt in een rapport dat in 2020 het verlies 

aan biodiversiteit in Nederland gestopt moet zijn en dat in 2030 de ecologische voetafdruk 

van de consument gehalveerd. 

Het rapport onderschrijft het belang van vitale ecosystemen en biodiversiteit voor een 

duurzame economie en stelt tegelijk dat eerlijke concurrentievoorwaarden cruciaal zijn voor 

medewerking van veel bedrijven. Verder moeten de gevraagde inspanningen in redelijke 

verhouding staan tot de doelen. Het platform pleit verder voor een zo mondiaal mogelijke 

aanpak. 

 

4.2.4 VNO-NCW/RCO 

 

VNO-NCW heeft als missie het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van het 

Nederlandse bedrijfsleven. Hetzelfde geldt m.m. voor de internationale koepels van het 

bedrijfsleven, waar VNO-NCW lid van is: 

- BUSINESSEUROPE 

- International Organisation of Employers (IOE; gelieerd aan de ILO)  

- Business and Industry Advisory Committee (BIAC; gelieerd aan de OECD). 

- International Chamber of Commerce (ICC) (Nederlandse afdeling in Malietoren 

gehuisvest) 
 

Uitgangspunt is de bevordering van een goed ondernemings- en vestigingsklimaat voor 

ondernemingen. Deze publicatie maakt duidelijk dat het hierbij in feite om een 

maatschappelijk belang gaat. VNO-NCW wil daarom met kracht van argumenten 

overbrengen wat de grote maatschappelijke waarde is van een sterk bedrijfsleven. In die 

zin is (I)MVO een aspect dat bij veel lobby- en overlegactiviteiten terugkomt. 

 

                                                                                                                                     
 Er zijn eind 2011 ongeveer 70 groene deals afgesloten tussen de overheid, het bedrijfsleven en ngo’s. De 

integrale tekst van de Groene Groei Deal is ook te vinden als bijlage in de publicatie Onze 

Gemeenschappelijke Toekomst van VNO-NCW en MKB NL van maart 2012. 
56

  De integrale tekst van het rapport van het Platform is te vinden als bijlage in de publicatie Onze 

Gemeenschappelijke Toekomst van VNO-NCW en MKB NL van maart 2012.  
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Bezinning op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming c.q. de 

ondernemer ligt in het logische verlengde van de belangenbehartiging anno 2012.57 

In dit verband is er een Staf Levensbeschouwing & Maatschappelijk Ondernemen, die 

diverse activiteiten organiseert, waaronder de jaarlijkse Bilderbergconferentie (ondersteund 

door een Klankbordgroep van geïnteresseerde leden).  

Daarnaast is er een Curatorium van onafhankelijke buitenstaanders, waarmee voorzitter en 

directie drie- of vierjaarlijks van gedachten wisselt over de maatschappelijke rol van het 

bedrijfsleven en van VNO-NCW. Voorzitter van het Curatorium is Ruud Lubbers. 

 

Voor de werkgeversorganisaties is duurzaamheid en IMVO een strategisch kernelement van 

het beleid geworden, zoals blijkt uit de publicatie Onze gemeenschappelijke toekomst van 

21 maart 2012)58. Duurzame ontwikkeling is in dit verband breed omschreven, in lijn met 

hoofdstuk 3 van deze eindevaluatie. Tot duurzame ontwikkeling behoort dat partijen 

samenwerking zoeken, omdat het gaat om uiteindelijk gemeenschappelijke belangen, om 

een gemeenschappelijke toekomst. De netwerken en relaties van VNO-NCW en MKB NL op 

het terrein van duurzame ontwikkeling hebben zich de laatste ca vijf jaar sterk ontwikkeld. 

VNO-NCW en MKB NL hebben zitting in de programmaraad van MVO Nederland en VNO-

NCW voert het secretariaat van het Netherlands Network of Global Compact. Het Dutch 

Employers Cooperation Program is in 2006 opgezet door het ministerie van Buitenlandse 

Zaken samen met VNO-NCW, MKB NL en LTO NL, gericht op ondersteuning van 

werkgeversorganisaties in de armste landen.  

 

In bijlage 3A is een niet-limitatief overzicht opgenomen van de netwerkcontacten en 

activiteiten van VNO-NCW/ RCO op het terrein van duurzaamheid en (I)MVO.   

 

4.2.5 Vakcentrales 

 

FNV 

De activiteiten van de FNV op het terrein van IMVO hebben zich vooral geconcentreerd rond 

de nieuwe OESO-richtlijnen. Niet alleen is de FNV via de het lidmaatschap van de 

werknemersvertegenwoordiging bij de OESO (TUAC) nauw betrokken geweest bij de 

onderhandelingen over de herziening van de OESO-richtlijnen (zie hierboven), maar ze 

werkt ook mee aan het bekendmaken en operationaliseren van de richtlijnen in Nederland. 

Zo zijn er voor onderhandelaar en ledengroepen van bonden presentaties gegeven over de 

inhoud van de richtlijnen en de mogelijkheid van meldingen bij het NCP. In samenwerking 

met de bonden zijn er diverse gesprekken geweest met bedrijven over mogelijke 

knelpunten bij de toepassing van de richtlijnen en meldingen bij het NCP. Ook met ngo’s in 

Nederland en daarbuiten is hierover gesproken. De FNV participeert ook in de NCP 

stakeholderbijeenkomsten. 

 

Daarnaast is de FNV betrokken bij het advies Duurzaam inkopen middels reguliere 

advisering van het Ministerie van EL&I over de ingediende keurmerkinitiatieven en draagt 

ze bij aan het implementeren van de aanbevelingen van het SER-advies 

Ontwikkelingssamenwerking. 

 

De FNV onderhoudt op het terrein van IMVO met diverse maatschappelijke organisaties 

contacten en participeert in de diverse netwerken op dit terrein. Op het terrein van 

                                            
57 De statuten van VNO-NCW bepalen sinds 2005 dat “bezinning een integraal onderdeel is van de 

belangenbehartiging”. Daarbij is er de achterliggende vraag van een rechtvaardige sociaal-economische 

ordening, zoals de statuten expliciet toevoegen.  
58

  VNO-NCW/MKB Nederland, Onze gemeenschappelijke toekomst; integrale visie op duurzame 

ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (137 p.). Een Engelse samenvatting is 

verschenen onder de titel A Common Future; an integral view on sustainable development and corporate 

social responsibility. Beide documenten kunnen worden gedownload op www.ondernemendgroen.nl en 

www.vno-ncw.nl. 

http://www.ondernemendgroen.nl/
http://www.vno-ncw.nl/
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ontwikkelingssamenwerking en IMVO is er regulier overleg met verschillende NGO’s als 

Oxfam, FairWear, Hivos. FNV Mondiaal neemt deel aan de vergaderingen van het MVO 

Platform. De FNV heeft zitting in de Raad van Toezicht van het Initiatief Duurzame handel 

en participeert in het bestuur van de VBDO. De FNV levert de voorzitter van de commissie 

vakbondsrechten van de International Trade Union Confederation.       

 

In bijlage 3B is een overzicht opgenomen van de activiteiten en netwerken van de FNV.  

 

CNV 

In de arbeidsvoorwaardennota 2012  Duurzaam werk loont zeker!  is MVO één van de vijf 

speerpunten. Zo wil het CNV met werkgevers afspraken maken over het vastleggen van 

normen en uitgangspunten rond MVO binnen sectoren en bedrijven, bijvoorbeeld in een 

mission statement of gedragscode. Bij de toepassing van en de controle op de afspraken 

dienen ook vakbonden en ondernemingsraden betrokken te worden. Ook pleit de nota voor 

internationale collegialiteit in cao’s. Dit houdt in dat in cao’s geld gereserveerd wordt voor 

vakbondsprojecten in ontwikkelingslanden. CNV Internationaal zorgt in samenspraak met 

de sector voor passende projecten59.  

 

CNV Internationaal heeft in 2011 verschillende projecten uitgevoerd met FairFood en 

FairWear gericht op verbetering van de arbeidsrechten en arbeidsomstandigheden in de 

voedsel- respectievelijk de kledingsector in het zuiden. 

 

CNV Internationaal heeft in 2011 interne lezingen georganiseerd over de herziene OESO-

richtlijnen, respectievelijk de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, om 

geïnteresseerde medewerkers en bestuurders te informeren over de relevantie van deze 

ontwikkelingen voor het CNV.  

 

De publiekscampagne van CNV Internationaal in 2011 was Eerlijke Kleding? Draag het uit!. 

In het kader hiervan is een documentaire ‘The Worker Can Wait’ (over 

arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in Cambodja) gemaakt, alsmede een 

bijbehorende single ‘For the rights’ van MC Lazy. Eind maart werd een CNV-avond 

georganiseerd op het filmfestival Movies that Matter in Den Haag. Waar de documentaire 

‘The Worker Can Wait’ vertond werd, met aansluitend een publieksdebat tussen CNV-

voorzitter Jaap Smit, Christiaan Rebergen (Millenniumdoelenambassadeur) en Bernedine 

Bos (MVO Nederland). De avond werd bezocht door ruim 200 belangstellenden. Verder 

heeft CNV Jongeren een groot aantal schoollessen over Eerlijke Kleding verzorgd. Een 

groep van zo’n 10 jonge vrijwilligers is van mei tot en met november scholen langs gegaan 

om voorlichting te geven over het thema.  

 

Op 7 oktober (Werelddag voor Fatsoenlijk Werk) werd de campagne officieel afgesloten 

door een gezamenlijke actie met StoereVrouwen. Zij hebben StoereLintjes uitgedeeld aan 

kledingzaken in Amsterdam die Eerlijke Kleding verkopen. 

 

MHP 

De Vakcentrale MHP ontplooit geen specifieke activiteiten op het gebied van (I)MVO maar 

laat dit vooral over aan de aangesloten organisaties. Wel wordt informatie verspreid onder 

de aangesloten organisaties en OR-leden over ontwikkelingen op het terrein van (I)MVO, 

zoals de herziening van de OESO-richtlijn. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan 

aangesloten organisaties die bij multinationals actief zijn, zoals MHP-Heineken en VHP-

Shell.   

 

                                            
59  CNV, Concept hoofdlijnennota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2011; CNV Internationaal (2010) Jaarbericht 

2009, p. 28-9. 
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4.3 Decentraal niveau 

 

Op decentraal niveau is sprake van een veelheid aan initiatieven. Deze paragraaf biedt 

daarvan zeker geen limitatieve opsomming. Alles wat in individuele ondernemingen gebeurt 

blijft zelfs geheel buiten beschouwing. 

 

4.3.1 Branches  

 

In vele en steeds meer branches worden activiteiten op het terrein van duurzaamheid en 

IMVO ontwikkeld: 

 Op de eerste plaats zij gewezen op het niet-limitatieve overzicht in de Tweede 

Voortgangsrapportage d.d. april 2011 (bijlage 9) van 9 internationale 

(multistakeholder)initiatieven, waaraan Nederlandse branches deelnemen.  

 Op de tweede plaats een vergelijkbaar niet-limitatief overzicht (in bijlage 8 van 

hetzelfde rapport) van activiteiten van diverse branches in Nederland 

(levensmiddelen; chemie; kleding- en textiel; supermarkten; 

metaal/elektronica/metallurgische industrie; elektriciteitssector; palmolieketen; 

voedselketen). 

 Op de derde plaats is er de thans lopende uitwerking van de Groene Groei Deal in 

vele sectoren (zoals in de periode 2008-2010 al sectorale duurzaamheidsakkoorden 

werden gesloten met industrie, bouw, installatiesector, energiesector, 

woningcorporaties, agrosector/voedingsmiddelenindustrie, transport) 

 Op de vierde plaats zijn er de activiteiten van vele bedrijf- en produktschappen (zie 

paragraaf 4.3.2 hieronder). 

 Op de vijfde plaats is er het internationale brancheprogramma van MVO Nederland 

inzake, waaraan diverse branches deelnemen (zie kader paragraaf 4.3.3 en bijlage 

3D).” 

 

4.3.2  Activiteiten schappen 

 

Naar aanleiding van de oproep van de SER-voorzitter in 2009 om de activiteiten op het 

gebied van IMVO te versterken nam Productschap Tuinbouw het initiatief tot de oprichting 

van een duurzaamheidsoverleg met de beleidsmedewerkers van verschillende schappen. 

Alle productschappen hebben zich bij het overleg aangesloten, net als het 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)60. Dit overleg is in de periode 2009-2012 ongeveer 

vier maal per jaar bijeengekomen om informatie en ervaringen uit te wisselen over het 

bevorderen van (I)MVO. IMVO is ook een regulier onderwerp van gesprek geweest in 

andere contacten tussen voorzitters van de schappen en de SER-voorzitter en is de SER-

voorzitter bij verschillende schappen uitgenodigd over dit onderwerp te komen spreken.  

 

In 2011 hebben de productschappen Akkerbouw, Margarine Vetten en Oliën, Pluimvee en 

Eieren en Tuinbouw duurzaamheidsverslagen uitgebracht over (internationaal) 

maatschappelijk verantwoord ondernemen in deze sectoren, allen gebaseerd op de GRI-

richtlijnen voor sectorverslagen. Het productschap Vis heeft begin 2012 zijn derde 

duurzaamheidsverslag uitgebracht. In februari 2012 is in opdracht van de Duurzame 

Zuivelketen61 en gefinancierd door het Productschap Zuivel het rapport “Stand van zaken 

doelen Duurzame Zuivelketen” gepubliceerd. 

                                            
60  Naast het Productschap Tuinbouw hebben vertegenwoordigers van Hoofdproductschap Akkerbouw 

(HPA), en de productschappen Margarine Vetten en Oliën (MVO), Vee en Vlees (PVV), Pluimvee en 
Eieren (PPE), Vis (PV) en Zuivel (PZ), en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) zich aangesloten 
bij het overleg. Naast deze schappen neemt ook het Global Reporting Initiative (GRI) deel aan het 
overleg vanwege de gemeenschappelijke belangstelling voor het ontwikkelen van mvo-rapportage op 
sectorniveau. 

61
 De Duurzame Zuivelketen is een initiatief waarbij de zuivelindustrie (NZO) en melkveehouders (LTO 

Nederland) ketenbreed streven naar duurzaamheid, zie ook www.duurzamezuivelketen.nl 

http://www.duurzamezuivelketen.nl/
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Bij de IMVO bijeenkomst van de schappen bij de SER in januari 2011 deed de SER-

voorzitter de suggestie om in een vervolgbijeenkomst de uitkomsten van de 

duurzaamheidsverslagen onderling en met externe geïnteresseerden zoals ngo’s te 

bespreken. Bovenstaande productschappen hebben de verslagen met een aantal voor hen 

relevante stakeholders besproken. Van een gezamenlijke bijeenkomst bij de SER is afgezien 

gegeven de onzekerheid rond het voortbestaan van de schappen en hun taken op het 

gebied van duurzaamheid.  

 

De beleidsmedewerkers van de schappen in het bovengenoemde duurzaamheidsoverleg 

hebben aangegeven dat de IMVO verklaring, de bijeenkomsten bij de SER en het 

duurzaamheidsoverleg de activiteiten op het gebied van (I)MVO en de verslaglegging 

hierover hebben gestimuleerd en versneld. Dit geldt in mindere mate voor het 

productschap Margarine Vetten en Oliën, dat al jaren actief was op het gebied van IMVO, 

o.a. door de deelname aan de internationale ronde tafels voor duurzame soja en palmolie 

(zie kader). 

 

 

100% Verantwoorde soja binnen vier jaar   

Organisaties binnen de Nederlandse sojaketen hebben op 15 december 2011 een 

intentieverklaring ondertekend waarin staat beschreven dat ze ernaar streven om binnen vier 

jaar over te schakelen op 100% verantwoorde soja. Bij het plan zijn naast de Productschappen 

MVO en PPE de volgende organisaties betrokken: Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie, 

het Initiatief Duurzame Handel (IDH), Friesland Campina en andere leden van de Nederlandse 

Zuivelorganisatie, de Centrale Organisatie voor de Vleessector, Albert Heijn, C1000, Jumbo, Lidl, 

Superunie, LTO Nederland. Hiermee staat ruim 90% van de sojamarkt achter het initiatief. 

Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en vier andere NGO's ondersteunen de transitie. 

 

 

Zie bijlage 3 C voor een uitvoerig overzicht van activiteiten van schappen. 

 

4.3.3 MVO Nederland  

 

MVO Nederland is een snel groeiende kennis- en netwerkorganisatie die zich steeds meer 

heeft ontwikkeld tot de centrale plek waar kennis wordt verzameld en verspreid op alle 

deelterreinen van MVO. Ketenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen nemen in bijna 

alle voorlichtings- en scholingsactiviteiten van MVO Nederland een belangrijke plaats in. 

VNO-NCW en MKB Nederland hebben zitting in de Programmaraad. Sinds enkele jaren 

kunnen ondernemingen en organisaties betalende partner worden van MVO Nederland. 

Onder andere VNO-NCW, FNV Formaat en CNV Metaaltechniek zijn partner geworden. Ook 

zo’n 60 brancheorganisaties hebben zich als betalend partner bij MVO Nederland 

aangesloten. Er zijn inmiddels 1850 bedrijven en organisaties bij MVO Nederland 

aangesloten. 

 

Internationale brancheprogramma  

MVO Nederland heeft het Internationale Brancheprogramma  (met subsidie van het 

Ministerie van EZ) opgezet om ketenverantwoordelijkheid onder de aandacht te brengen 

van Nederlandse MKB- ondernemingen. Het programma is gestart op 1 oktober 2009, en 

loopt door tot 1 oktober 2012. 

 

Het primaire doel van het Internationale Brancheprogramma is om het bedrijfsleven te 

ondersteunen in zijn ambitie om, conform het SER Internationaal MVO initiatief, zelf 

invulling te geven aan ketenverantwoordelijkheid. De voor het programma geselecteerde 
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sectoren zijn: metaal & techniek; machines & apparaten; ICT & elektronica; kleding & 

textiel; chemie & kunststof; overige fabrikaten & handel. In de periode oktober 2009 t/m 

januari 2012 werden brancheorganisaties in bovenstaande (industriële)  sectoren benaderd, 

en werd getracht om met hen tot verdere samenwerking op het thema 

ketenverantwoordelijkheid te komen. Ter illustratie worden in het onderstaande kader 

enkele initiatieven van brancheorganisaties op het terrein van Internationaal MVO & 

ketenverantwoordelijkheid toegelicht. 

 

 

Initiatieven brancheorganisaties op het terrein van IMVO en 

ketenverantwoordelijkheid 

 

FME & Metaalunie werken gezamenlijk aan IMVO. Zij zien het belang van het onderwerp (is een 

van twee speerpunten, de andere is grondstoffenschaarste), en gaan hiermee ook aan de slag. 

Tot nu toe heeft dit echter nog niet geleid tot veel samenwerking met MVO NL. Dit heeft vooral 

te maken met het feit dat FME en Metaalunie grote branche-organisaties zijn, en het onderwerp 

eerst beleidsmatig op de agenda willen zetten. Hiertoe hebben ze in 2010 een enquête onder 

leden uitgevoerd, een beleidsnotitie geschreven, en in 2011 een onderzoek door CREM laten 

uitvoeren. De verwachting is dat er in 2012 meer concrete IMVO activiteiten zullen volgen, 

ondersteund door MVO NL. 

 

Voor brancheorganisatie EFSA (Floral & Lifestyle Products)  is ketenverantwoordelijkheid een 

belangrijk thema, dat voor hun leden vooral betrekking heeft op productie en inkoop in China en 

andere lage lonen landen. Tijdens de ledenvergadering van EFSA is in 2011 een presentatie over 

ketenverantwoordelijkheid gegeven, wat heeft geleid tot een Ketensimulator sessie met EFSA 

leden in november 2011. Ook is input geleverd op onder meer de inhoud van een te ontwikkelen 

gedragscode, en over keteninitiatieven waar de leden van EFSA zich bij kunnen aansluiten. 

 

De brancheorganisatie voor Promotionele Artikelen (PPP) heeft enkele jaren geleden een 

eenvoudige gedragscode gemaakt waarin omschreven stond wat de branchevereniging van de 

leden verwachtte op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met hulp van 

MVO Nederland is in 2010 een nieuwe gedragscode opgesteld, waarin meer aandacht is voor de 

internationale inkoopactiviteiten die karakteristiek zijn voor deze branche. Bovendien moeten 

leden van PPP deze gedragscode voortaan expliciet onderschrijven. De leden kunnen er verder 

(vrijwillig) voor kiezen om hun MVO beleid te laten certificeren, waarmee ze hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid extra kunnen uitdragen. 

 

Brancheorganisatie VFI (fondsenwervende instellingen) wilde voor haar leden graag een 

Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, dat zoveel mogelijk toegespitst was op de 

inkoopactiviteiten van de leden. MVO Nederland heeft samen met de VFI en een aantal van hun 

leden een sectorspecifiek Stappenplan MVI gemaakt met veel praktische tips en 

praktijkvoorbeelden over maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit stappenplan werd tijdens 

een ledenbijeenkomst van de VFI in januari 2011 gepresenteerd, en oogstte meteen veel 

enthousiaste reacties. 

 

Brancheorganisatie Modint (mode & textiel) is al vele jaren actief op het gebied van 

internationaal MVO, onder meer door de Fair Wear Foundation te ondersteunen. Toch bleek dat 

op de website van Modint voor ondernemers nog weinig informatie te vinden was over MVO en 

ketenverantwoordelijkheid. MVO Nederland heeft Modint geholpen om te bepalen welke 

onderwerpen relevant waren om op de website te communiceren. Dit heeft inmiddels geleid tot 

het toevoegen van veel relevante informatie, zoals ambitieuze MVO doelstellingen en praktische 

productgerelateerde factsheets.  

 

 

Stand van zaken 



27 

 

Gedurende de gehele looptijd van het project zijn er in het kader van het Internationale 

Brancheprogramma gesprekken gevoerd met 30 brancheorganisaties . Het gemak waarmee 

samenwerking op IMVO onderwerpen plaatsvindt verschilt sterk per brancheorganisatie.  

 

Bij 13 brancheorganisaties (zie eerste kolom van tabel 1 in bijlage 3D) heeft het initiatief 

van MVO Nederland inmiddels geleid tot - plannen voor - verdere samenwerking op het 

thema ketenverantwoordelijkheid, bijvoorbeeld: 

 het formuleren van IMVO ambities en maken van beleidsplannen; 

 het doen van IMVO onderzoek onder de leden; 

 het deelnemen aan bijeenkomsten en workshops van MVO Nederland; 

 het meewerken aan de opbouw van IMVO productdossiers (rubber, metalen, 

speelgoed); 

 het ontwikkelen van een branchespecifieke gedragscode of stappenplan, etc. 

 

Strategie voor 2012 

Uit ervaring met het voeren van gesprekken en de daaruit voorvloeiende vervolgactiviteiten 

is inmiddels gebleken dat de handelingsbereidheid bij sommige branches verdere 

stimulering behoeft . Naar aanleiding van deze ervaringen, en discussie met de 

opdrachtgever over de doelstellingen en te behalen resultaten van het Internationale 

Brancheprogramma, is besloten om in het derde programmajaar (2012) de focus iets te 

verleggen. Er zal meer energie worden gestoken in het actief opzoeken en betrekken van 

duurzame koplopers binnen de betreffende branches, het gebruiken van de goede 

voorbeelden van koplopers per sector, en het op basis hiervan opzetten van branche-

specifieke activiteiten met als doel om branches te stimuleren om werk te maken van 

ketenverantwoordelijkheid. Er zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij thema’s waarvan 

is gebleken dat de verschillende branche-organisaties die interessant vinden, zoals 

grondstoffenschaarste (FME), biobased economy (VNCI), certificering (PPP), internationale 

samenwerking (VMRG), recycling en ketensamenwerking (VMRG), etc.  

 

Andere IMVO-activiteiten 

MVO Nederland is betrokken bij diverse andere IMVO-activiteiten. Het gaat om het 

programma gericht op ontwikkelingslanden, voorlichting over de OESO-richtlijnen door NCP 

en het informatiepunt duurzaam inkopen. In bijlage 3D is een overzicht opgenomen van de 

voortgang die in de periode 2009-2011 geboekt is binnen deze projecten. 

 

4.3.4 Initiatief Duurzame handel 

 

VNO-NCW, MKB-Nederland, CBL, VBZ, VBP, VION, Productschap MVO, Nevedi, FNV en CNV 

zijn actief betrokken bij het Initiatief Duurzame Handel (IDH). In 2008 zijn programma’s 

gestart op het gebied van cacao, hout, thee, natuursteen, soja, toerisme, katoen, 

kweekvis, elektronica, cashew en specerijen.  Later zijn er verschillende nieuwe 

programma’s gestart – of bezig te starten - op het gebied van groente en fruit, palmolie, 

visserij, bloemen en planten, schoenen en sportschoenen, suikerriet en rundvlees.  

Met deze uitbreiding hebben verschillende nieuwe bedrijven en maatschappelijke 

organisaties zich bij het werk van IDH aangesloten. Ook het Productschap Tuinbouw is 

actief betrokken bij verschillende programma’s. Samen steken deze betrokkenen ook meer 

fondsen in de programma’s. Ruim zeventig bedrijven in Nederland investeren de 

aankomende vier jaar een half miljard euro in verduurzaming van hun handelsketens. Dat 

hebben zij op 24 juni 2010 vastgelegd in het Actieplan Duurzame Handel 2011-2015.  

 

In het Actieplan roepen de betrokken bedrijven samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV 

en CNV de politiek op om verduurzaming door publiekprivate samenwerking in het IDH 

actief te ondersteunen. Deze oproep raakt hiermee direct aan de noodzaak tot 

samenwerking van bedrijfsleven en de overheid in het verduurzamen van productieketens.  
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4.3.5 Dutch Sustainable Growth Initiative  

 

De Dutch Sustainable Growth Coalition is een groep Nederlandse multinationals die actief 

wil bijdragen aan de verduurzaming van de wereld. Zij hebben het afgelopen decennium 

duurzaamheid in hun eigen bedrijfsstrategie geïncorporeerd en krijgen daarvoor erkenning 

in internationale duurzaamheids benchmarks.  

 

Het initiatief, genomen door Akzo Nobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips, 

Shell en Unilever, krijgt volle medewerking en steun van VNO-NCW en wordt gefaciliteerd 

door Ernst & Young (Jan Peter Balkenende is voorzitter van DSGC).  

De leden van DSGC hebben zich gecommitteerd om business modellen gericht op duurzame 

groei te bevorderen volgens het principe van Shape, Share en Stimulate: het ontwikkelen 

van duurzame bedrijfsstrategieën, gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor 

zowel het bedrijf als haar stakeholders (Shape), het delen van goede voorbeelden (Share) 

en het aanjagen van het debat door leiderschap en het ontwikkelen van 

beleidsaanbevelingen (Stimulate).  

 

De Dutch Sustainable Growth Coalition is ervan overtuigd dat onze wereld in de toekomst 

duurzaam moet zijn. In 2050 zal de wereld 9 miljard bewoners hebben. Dit stelt ons voor 

enorme uitdagingen met betrekking tot productie en consumptie, het gebruik van 

natuurlijke bronnen, sociale gelijkheid en het klimaat. Bedrijven hebben de deskundigheid 

om innovatieve oplossingen voor deze problemen te ontwikkelen. Duurzaamheid is een 

aanjager van economische groei geworden. 

 

De oprichting van de DSGC vond formeel plaats op 27 januari 2012 tijdens de jaarlijkse 

Davosconferentie van het World Economic Forum.  

 

Op 12 april 2012 heeft de DGSC een Manifest gepubliceerd met zijn visie en komende 

acties. Het Manifest werd gepresenteerd door Jan Peter Balkenende tijdens het 

internationale bedrijfslevencongres ter voorbereiding van de Rio+20 conferentie (zie par. 

7.2+ bijlage 4). 

 

4.3.6 Global compact Nederland 

 

Business & Human Rights Initiative 

Nadat Global Compact Nederland in juni 2010 zijn boek “How to Do Business with Respect 

for Human Rights: A Guidance Tool for Companies” uitbracht, is dit verder verspreid62.  

 

Hiervoor was ook international belangstelling.  

Er werd een presentatie  gegeven op de Global Compact conferentie in Kopenhagen in mei 

2011, later op een bijeenkomst van het BSCI netwerk in Aalsmeer op 28 juni en later op de 

conferentie met de ministeries van Buitenlandse Zaken, EL&I en VNO-NCW op 12 

december. 

 

Op 6 september organiseerde Global Compact een follow up workshop voor de deelnemers 

aan het project en andere geïnteresseerde ondernemingen. Bedrijven presenteerden good 

practices over de verschillende aspecten van Human Rights Due Diligence. 

Een volgende follow up workshop werd georganiseerd op 16 februari over het thema 

mensenrechten in de toeleveringsketen.  

                                            
62  Dit project startte in november 2008 met een tweeledig doel. Ten eerste, om bedrijven te helpen een 

mensenrechtenbeleid te formuleren. Ten tweede, om een bijdrage te leveren aan het werk van de Special 
UN Representative Mr. John Ruggie. Tien Nederlandse multinationals - AkzoNobel, Essent, Fortis Bank, 
KLM, Philips, Rabobank, Randstad, TNT, Shell en Unilever - deden mee aan het project; ze kregen met 
name een assessment, tegen het licht van het Ruggie framework. 
De algemene bevindingen zijn weergegeven in het boek. 
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Het initiatief Partnering for Prosperity 

Het initiatief ‘Partnering for Prosperity’ werd in 2010 opgezet door Global Compact in 

samenwerking met het BoP Innovation Center. Het is gericht op Millennium Development 

Goal 1 (uit de wereld helpen van extreme armoede en honger) door partnerschappen te 

vormen tussen bedrijven, NGOs en overheidsinstellingen.  

In 2011 is begonnen met de voorbereiding van twee pilots:  

- Ethiopië voor dairy/koeltechniek; er was een missie in Ethiopië;  

- projecten in Oost- en West Afrika in samenwerking met IFTC (een internationale NGO met 

veel kennis van landbouw). 

Er wordt een vijf jarenplan opgesteld. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft 

financiële steun. 

 

Vorming van een internationaal netwerk tegen kinderarbeid  

Op verzoek van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 

gewerkt aan het ontwikkelen van een internationaal businessnetwerk tegen kinderarbeid.   

Het project werd ondergebracht bij IDH (Initiatief Duurzame Handel). De stuurgroep werd 

geleid door André van Heemstra, voorzitter van Global Compact Nederland. 

In december werd een boek gepubliceerd met concrete handvatten voor bedrijven. 

Het is nu ondergebracht bij het Global Compact in New York. In de komende tijd zullen nog 

good practices worden gepubliceerd. 

 

Jaarconferentie 

Op 24 april 2012 vond in Arnhem de jaarconferentie plaats over “The green economy, the 

contribution of business’ in samenwerking met het Duitse Global Compact netwerk en VNO-

NCW, waarbij Essent de praktische organisatie ter hand neemt. Dit ook in het kader van 

Rio+20 (zie hoofdstuk 7). Spreker was onder meer John Elkington, de geestelijke vader van 

het triple P concept. 

 

4.3.7 Pensioenfondsen en verzekeraars 

 

De drie Nederlandse pensioenkoepels werken intensief samen in de Pensioenfederatie. In 

2007 publiceerden de drie koepels een handreiking over verantwoord beleggen. Dit rapport 

riep fondsen op beleid te ontwikkelen en hierover te communiceren met relevante 

stakeholders. Eind 2009 hebben de koepels de stand van zaken geïnventariseerd. Het bleek 

dat 73 procent van de fondsen uit de steekproef beleid op dit onderwerp heeft 

geformuleerd. Dit is een substantiële toename vergeleken met eerdere onderzoeken. De 

koepels hebben toegezegd de inventarisatie in 2012 te herhalen. Volgens de 

Pensioenfederatie hebben veel fondsen de aanbevelingen in voldoende mate opgepakt en 

hebben ze geen verdere ondersteuning nodig63. Op verzoek ontwikkelt de Pensioenfederatie 

verdere ondersteuning voor leden en aangeslotenen.  

Onderzoek van VBDO bevestigd dat er sinds 2007 de nodige vooruitgang is geboekt in de 

verduurzaming van het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen64. De grootse fondsen zijn 

daarbij het verst gevorderd (zie kader). De kleine fondsen blijven achter bij die 

ontwikkeling. In de memorie van toelichting bij de voorgestelde wijziging van de 

pensioenwet (zie hoofdstuk 2) staat dat maatschappelijk verantwoord beleggen in 

toenemende mate wordt ingebed in een beleggingsbeleid overstijgend duurzaamheidbeleid, 

maar dat dit nog geen gemeengoed is65. Zo heeft een zesde van de rapporterende fondsen 

in het geheel geen beleid op dit gebied. Ongeveer veertig procent heeft specifiek beleid in 

de vorm van uitsluiting van bedrijven of sectoren, engagement (overleg met directies) en 

                                            
63

  Pensioenfederatie, beleidsagenda 2010-2014, p. 4. Zie: 

http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Algemeen/Beleidsagenda_2010-2014_Pensioenfederatie.pdf 
64

  Zie: VBDO, 2011, Benchmark responsible Investment by pension funds in the Netherlands 2011. 
65

  Zie: TK, 2011-2012, nr. 33182.3 Memorie van Toelichting, p. 19. 

http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Algemeen/Beleidsagenda_2010-2014_Pensioenfederatie.pdf
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stemmen c.q. stemverklaringen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. 

Verder blijkt dat veel pensioenfondsen momenteel nog niet systematisch verantwoording 

afleggen over de prestaties op het gebied van hun maatschappelijk verantwoord handelen. 

 

ABP beleid inzake verantwoord beleggen 

 

Het ABP heeft zijn beleid inzake verantwoord beleggen samengevat in de volgende punten: 

 Milieu, sociale en governance (ESG) factoren integreren in het beleggingsproces. 

 In dialoog treden met ondernemingen waarin ABP belegt om zo verbetering van 

duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te bewerkstelligen. ABP verwacht van 

ondernemingen dat deze zich houden aan de normen die vastgelegd zijn in de United 

Nations Global Compact, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de OECD 

Principles of Corporate Governance en het International Corporate Governance Network 

Statement on Global Corporate Governance Principles. ABP zal gebruik maken van de 

positie als belegger om invloed uit te oefenen op ondernemingen die deze normen in 

onvoldoende mate in acht nemen. Men zal overgaan tot afstoting van onze belegging in 

ondernemingen die bij voortduring tekortschieten in het verbeteren van hun praktijken. 

 Kiezen voor een actieve en verantwoorde uitvoering van het corporate governance beleid. 

 Gebruik maken van mogelijkheden om te investeren in oplossingen voor 

duurzaamheidsvraagstukken. 

 In overleg treden met beleidsmakers met als oogmerk het bevorderen van duurzaamheid 

en het verbeteren van de corporate governance normen in de markt als geheel. 

 Niet beleggen in ondernemingen die direct betrokken zijn bij de productie van goederen 

die verboden zijn op grond van Nederlandse of internationale wet- en regelgeving, of die 

volgens zeer breed in Nederland gedragen opvattingen verwerpelijk zijn. ABP belegt niet in 

ondernemingen die betrokken zijn bij de vervaardiging van producten die verboden zijn op 

grond van door de Nederlandse regering erkende (inter-)nationale wetgeving of waarvan 

te verwachten is dat ze in de nabije toekomst verboden zullen worden op grond van door 

de Nederlandse regering erkende (inter-) nationale wetgeving. Tevens beleggen we niet in 

ondernemingen die zich in belangrijke mate richten op productie van goederen die volgens 

zeer breed in Nederland gedragen opvattingen verwerpelijk zijn. 

 Samenwerken met andere institutionele beleggers en partijen in de beleggingsindustrie 

om dit beleid te implementeren. 

 Verantwoording afleggen over ons Beleid inzake Verantwoord Beleggen. 

 

Bron: ABP, zie: http://www.abp.nl/images/26.0001.10LR_tcm160-66648.pdf 

 

 

Het Verbond van Verzekeraars heeft in december 2011 de Code Duurzaam Beleggen 

vastgesteld. De code treedt per 1 januari 2012 in werking en schrijft de United Nations 

Principles for Responsible Investment (afgekort UN PRI) voor. Dit zijn procesprincipes 

waarin onder meer wordt gesteld dat milieu, sociale en governance aspecten moeten 

worden betrokken in het beleggingsbeleid en besluitvormingsproces. Ook schrijft de code 

de UN Global Compact voor. Dit zijn principes op het gebied van mensenrechten, 

arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Daarnaast is een apart artikel in de code 

opgenomen, waarin staat dat beleggingen in controversiële wapens worden uitgesloten. De 

code is van toepassing op alle beleggingscategorieën, maar geldt alleen voor intern beheerd 

vermogen. Ten aanzien van extern beheerd vermogen en voor derden beheerd vermogen 

geldt een inspanningsverplichting. De code is ‘comply or explain’. De Code Duurzaam 

Beleggen past binnen de drie kernwaarden van het Verbond: zekerheid bieden, mogelijk 

maken en maatschappelijk betrokken. Bovendien is er de laatste tijd veel maatschappelijke 

en politieke belangstelling voor duurzaam beleggen. Aangezien het Verbond ca 95 procent 

van de Nederlandse verzekeringsmarkt vertegenwoordigd is duurzaam beleggen hiermee 

breed op de kaart gezet. 

  

http://www.abp.nl/images/26.0001.10LR_tcm160-66648.pdf
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5. Rapportages 

 

5.1 Inleiding 

 
Het belang van transparantie 

De SER benadrukte in de Verklaring IMVO het belang van transparantie en verificatie. 

Transparantie is, zoals de SER al in het advies de Winst van Waarden uit 2000 heeft 

opgemerkt, een kenmerk van een integere organisatie66. De onderneming doet er daarom 

goed aan duidelijkheid te verschaffen over de eigen doelstellingen en waarden en over de 

realisatie ervan. Door openheid kan de onderneming vertrouwen winnen bij haar 

stakeholders, haar reputatie versterken en mensen aan zich binden. De maatschappelijke 

omgeving vraagt ook een open houding en een heldere communicatie. Dat betekent dat 

van de onderneming ook een antwoord op gerechtvaardigde vragen wordt verwacht. 

 

Doel van dit hoofdstuk 

In de twee voortgangsrapportages van het SER-IMVO project is steeds aandacht besteed 

aan de monitoring van de rapportages van bedrijven over toepassing van het normatieve 

kader van de SER. Volgens de SER-verklaring zal in de voortgangsrapportages onder 

andere worden ingegaan op het aantal bedrijven dat rapporteert, de verschillende 

onderwerpen waarover gerapporteerd wordt, good practices, maar ook over al dan niet 

gesignaleerde knelpunten en problemen. Dit hoofdstuk bevat zowel een actualisering van 

het beeld dat uit de eerdere voortgangsrapportages naar voren komt, als ook een meer 

algemene beoordeling over de ontwikkeling van de rapportage. Dit laatste is relevant voor 

de eindconclusie (zie hoofdstuk 7).  

 

Opzet en leeswijzer 

In de eerste voortgangsrapportage is aangegeven dat voor de analyse van rapportage door 

individuele bedrijven reeds verschillende inventarisaties bestaan waar de commissie op kan 

voortbouwen. Deze inventarisaties vloeien deels voort uit de wettelijke voorschriften op dit 

terrein (zie par. 5.2). Gezien de nauwe aansluiting bij Richtlijn 400, vindt de commissie de 

Transparantiebenchmark een interessant instrument om duurzaamheidsrapportage van 

ondernemingen in beeld te brengen (zie par. 5.3). Tevens valt voor grotere ondernemingen 

gebruik te maken van het onderzoek naar de naleving van de code corporate governance, 

de VBDO Benchmark Ketenbeheer, de DOW Jones Sustainability index en de KMPG-

International Survey on Corporate Responsibility (zie par. 5.4 tot en met 5.6). In de SER-

IMVO verklaring is gewezen op het belang van transparantie en verificatie. Paragraaf 5.7 

gaat nader in op de externe verificatie. Paragraaf 5.8 trekt enkele conclusies over de 

voortgang bij de rapportage over IMVO. 

 
5.2 Welke voorschriften zijn er? 

 

BW 

Volgens art. 2:391 lid 1 BW zijn grote ondernemingen verplicht te rapporteren over niet-

financiële aspecten van de onderneming voor zover deze relevant zijn voor de interpretatie 

van de financiële informatie en de positie van de onderneming. 

Dit betreft die ondernemingen die voldoen aan twee van de volgende criteria67: 

 activa meer dan 17, 5 mln. euro; 

 meer dan 250 werknemers; 

 netto-omzet meer dan 35 mln. euro. 

 

                                            
66

  Het onderstaande is ontleend aan het SER-advies (2000) De Winst van Waarden, pp. 67-68. 
67

  Vergelijk art. 2:397 lid 1 BW.  Dit artikel bakent de middelgrote ondernemingen af (activa minder dan 

17, 5 mln. euro, minder dan 250 werknemers en minder dan 35 mln. euro netto-omzet). Hieruit volgt de 

definitie van grote ondernemingen zoals in de hoofdtekst. 
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Middelgrote ondernemingen hoeven in het jaarverslag geen aandacht te besteden aan niet-

financiële prestatie-indicatoren als bedoeld in artikel 391 lid 1 (zie artikel 2:397 lid 7 BW). 

Kleine ondernemingen zijn al geheel vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te 

stellen (artikel 2:396 lid 6 BW). 

 

RJ Richtlijn 400 

Richtlijn 400 is in beginsel op alle grote en middelgrote rechtspersonen van toepassing. 

De bepalingen over MVO in de hiervoor relevante Richtlijn 400 van de Raad van de 

Jaarverslaggeving (RJ) zijn geformuleerd in de vorm van aanbevelingen en hebben dus 

geen verplicht karakter. De RJ heeft hiervoor gekozen omdat MVO maatwerk is, waarbij het 

aan de onderneming zelf is om te bepalen welke maatschappelijke aspecten in de 

individuele situatie relevant zijn. Voor Richtlijn 400 alsmede de Handreiking MVO van de RJ 

geldt dat deze ook te hanteren zijn voor andere dan de grote ondernemingen op basis van 

het BW.  

 

Voor een nadere uitwerking van het kader voor de verslaggeving over maatschappelijke 

aspecten van ondernemen, verwijst de huidige RJ400 in artikel 118 o.a. naar de 

standaarden zoals die zijn ontwikkeld door het Global Reporting Initiative (GRI):  

Aanbevolen wordt dit kader bij de verslaglegging over maatschappelijke aspecten van 
ondernemen toe te passen. Voor een nadere uitwerking hiervan wordt verwezen naar de 
Handreiking voor Maatschappelijke verslaglegging (versie 2009) en op standaarden zoals 
die van het Global Reporting Initiative.  

 

De eerdere versie van de RJ400 verwees alleen naar de GRI als mogelijk voorbeeld68. GRI 

biedt meer gedetailleerde richtlijnen en indicatoren voor de verslaggeving over MVO, veelal 

ook sectorspecifiek. De instrumenten ontwikkeld door de RJ en GRI zijn in lijn met elkaar: 

bedrijven die hun maatschappelijke verslaggeving baseren op de GRI-richtlijnen 

rapporteren tevens conform Richtlijn 400 van de RJ en de daarbij behorende Handreiking, 

andersom is dit niet automatisch het geval69.   

 

Nederlandse Corporate governance code 

Bedrijven die onder de Nederlandse Corporate Governance Code vallen 

(beursvennootschappen) zijn op grond daarvan sinds 1 januari 2009 verplicht ook 

maatschappelijke aspecten van de bedrijfsvoering ter goedkeuring voor te leggen aan hun 

raad van commissarissen en in hun jaarverslag hieraan aandacht te besteden (volgens het 

principe van ‘comply or explain’).  

 

OESO-richtlijnen 

De OESO-richtlijnen bevatten ook een hoofdstuk over transparantie70. Dit bevat twee 

soorten aanbevelingen ten aanzien van waarover gerapporteerd wordt. De eerste soort is 

meer verplichtend van aard (‘de informatievoorziening door bedrijven dient zich uit te 

strekken tot’). Hieronder vallen de financiële resultaten van de onderneming, de doeleinden 

van de onderneming, de eigendoms- en governancestructuur, het beloningsbeleid, te 

voorziene risicofactoren voor de onderneming, en zaken die werknemers en stakeholders 

betreffen.  

De tweede soort bevat een aantal zaken waarover de onderneming aangemoedigd wordt 

om additionele informatie te verschaffen (‘ondernemingen worden aangemoedigd 

aanvullende informatie te verstrekken’). Het betreft hierbij:    

                                            
68

  Zie aanbeveling 117 oude RJ400: ‘Niet alleen nationale gedachten en ideeën zijn van belang, maar ook 

internationale concepten en voorstellen worden benut. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het door de 

VN actief ondersteunde GRI’.   
69

  Zie: Kamerbrief Maatschappelijke verslaglegging 2-2-2010, opgenomen als bijlage 14 in SER, 2011, 

Tweede Voortgangsrapportage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, pp. 235-236.  Zie ook:  

 http://www.csrgov.dk/sw51190.asp 
70

  Hoofdstuk III: Informatieverstrekking. 

http://www.csrgov.dk/sw51190.asp
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 Openbare verklaringen omtrent hun waarden of gedragscodes die voor publieke 

openbaarmaking bedoeld zijn waaronder, afhankelijk van hun relevantie voor de 

activiteiten van de ondernemingen, informatie over het beleid van de onderneming 

met betrekking tot zaken die aan de orde komen in de OESO-richtlijnen; 

 Beleid en andere gedragscodes die de onderneming onderschrijft, de datum van 

onderschrijving en de landen en onderdelen waar zulke verklaring op van toepassing 

zijn; 

 De resultaten in relatie tot deze verklaringen en codes; 

 Informatie over interne audits, risicobeheer en juridische remediemechanismen; 

 Informatie over verhoudingen met werknemers en andere belanghebbenden. 

 

5.3 TB 2011 

 

5.3.1 Algemeen beeld 

 

In november 2011 is de Transparantiebenchmark 2011 (TB2011) verschenen over het 

verslagjaar 201071. De Transparantiebenchmark geeft inzicht in de mate van transparantie 

in maatschappelijke verslaggeving bij de 469 grootste bedrijven van Nederland. Bedrijven 

worden uitgenodigd zelf een oordeel af te geven over de kwaliteit van hun verslaggeving 

middels een online self-assessment. De antwoorden worden gecontroleerd op juistheid door 

een team van onderzoekers van KPMG. Bij bedrijven die niet hebben gereageerd op de 

uitnodiging, is de analyse uitgevoerd door de onderzoekers. 

 

De uitkomsten van de TB2011 zijn voor de SER extra interessant omdat de herziening van 

de Richtlijn 400 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 400), waar de SER om heeft 

gevraagd met het oog op het internationale ketenbeheer van bedrijven, voor het eerste van 

toepassing is op de verslaglegging over 201072.   

 

De criteria voor de Transparantiebenchmark zijn in 2010 grondig herzien zodat een 

vergelijking met voorgaande jaren lastig is73. Bij het opstellen van de TB2011 is echter 

gekozen voor continuïteit, zodat de resultaten van de TB2011 (over het verslagjaar 2010) 

en de TB2010 (over het verslagjaar 2009) goed met elkaar te zijn vergelijken. Op basis van 

de TB2011 kan dus op verantwoorde wijze iets worden gezegd over de ontwikkeling sinds 

de Tweede Voortgangsrapportage IMVO van de SER. 

 

Ontwikkeling scores 

De gemiddelde score van de deelnemende bedrijven is in de TB2011 een derde hoger dan 

het jaar ervoor. Uit tabel 5.1 blijkt dat deze stijging relatief gezien het grootst is bij de 

achterblijvers en het peloton. Dit duidt op een zekere convergentie van de scores.   

 

Tabel 5. 1 – gemiddelde scores categorieën in de TB  

(verslagjaren 2009 en 2010).   

  2009 2010   Stijging           

Achterblijvers  (50) 14 22 57% 

Peloton               (137)  59 91 54% 

Achtervolgers (24) 132 158 20% 

Koplopers     (21) 168 185 10% 

Totaal     (233)      69 92 33% 

 
Bron: TB2010 en TB2011, Min EL&I, Bewerkt door SER-secretariaat. 

                                            
71

  Bijlage 2C bevat de samenvatting van de TB 2011. 
72

  Zie uitgebreider: SER-rapport, 2009, Waarde winnen ook in de keten: eerste voortgangsrapportage 

IMVO, pp. 21-22; SER-rapport 2011, Tweede voortgangsrapportage IMVO, pp. 167-171. 
73

  Zie: SER-rapport, 2011, Tweede voortgangsrapportage, pp. 57-58. 
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Toelichting: de maximale score bedraagt 200. Het aantal bedrijven staat tussen (). 

Bedrijven met een nul score zijn niet meegenomen. 

 

Het feit dat de ‘achterblijvers’ en het ‘peloton’ in de TB2011 een hogere score halen, komt 

ook tot uitdrukking  in de scores voor de verschillende criteria. Het zijn namelijk vooral de 

criteria profiel en relevantie waar de grootste sprong wordt gemaakt. Dit zijn precies de 

onderdelen die vaak het eerst aan de beurt zijn bij de ontwikkeling van de verslaggeving 

over (I)MVO. Ten aanzien van andere criteria zoals betrouwbaarheid en betrokkenheid van 

stakeholders is de groei van de gemiddelde score beperkter en blijven de scores laag74.  

 

In het algemeen geldt dat de inhoudsgerichte criteria beter scoren dan de kwaliteitsgerichte 

criteria. Voor het peloton/achterblijvers zijn uitdagingen: het verbinden van de (I)MVO 

strategie met de kernactiviteiten van het bedrijf en met de (I)MVO-doelstellingen, het 

kwantificeren van (I)MVO-resultaten en het aansluiten bij de informatiebehoefte van de 

beoogde gebruikers, naast uiteraard het werken aan betrouwbaarheid en het betrekken van 

stakeholders.  

 

De Richtlijn 400 verwijst voor een uitwerking van het kader voor het rapporteren over 

(I)MVO ook naar de richtlijnen van het GRI. Van de bedrijven die zijn opgenomen in de 

Transparantiebenchmark rapporteert de helft op basis van de GRI-richtlijnen, die ook 

internationaal steeds meer als norm gelden75. Bedrijven die volgens de meer gedetailleerde 

GRI-richtlijn rapporteren zijn duidelijk oververtegenwoordigd bij de kopgroep (100 procent) 

en de achtervolgers (90 procent)76.  Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat bedrijven die 

volgens de GRI-richtlijn rapporteren ook automatisch tot de IMVO koplopers behoren : het 

gaat in de eerste plaats wat bedrijven daadwerkelijk doen. De GRI richtlijnen zijn een 

hulpmiddel om hierover zo goed en zo getrouw mogelijk over te rapporteren. 

 

De Transparantiebenchmark (TB) is naar zijn aard gericht op rapportage en niet op het 

beleid. Daarom heeft de SER voor de tweede voortgangsrapportage een onderzoek door 

EIM laten uitvoeren naar de IMVO-activiteiten van bedrijven77. Een belangrijke bevinding 

van dat onderzoek was dat de aandacht voor duurzaam inkopen en sociale en 

milieuaspecten toeneemt wanneer bedrijven kiezen voor niet-westerse leveranciers. Dit 

onderzoek nuanceert daarom het beeld over ketenbeheer dat op basis van de 

Transparantiebenchmark naar voren komt.  

 

5.3.2  Analyse nulgroep 

 

De scores in tabel 1 betreffen de gemiddelden van organisaties met een positieve score. 

Van de 469 organisaties die in de TB2011 zijn opgenomen zijn er 238 die geen publieke 

toegankelijke informatie geven over hun niet-financiële activiteiten middels een Nederlands 

verslag. In de TB2010 bedroeg dit aantal 237, en zijn het bijna allemaal dezelfde bedrijven, 

zodat er op dit punt weinig is verbeterd78.  

 

De staatssecretaris heeft in zijn reactie op de TB aan de Tweede Kamer aangeven dat de 

uitbreiding van het aantal bedrijven in de TB naar ongeveer 500 vooralsnog heeft geleid tot 

een flink aantal bedrijven met een nulscore79. Dit betekent volgens hem dat ze geen 

maatschappelijk verslag hebben of het niet (kosteloos) openbaar hebben gemaakt. Het 

                                            
74

  Zie: Ministerie van EL&I, 2011, Transparantiebenchmark 2011: De kristal, p. 10. 
75

  Zie: Ministerie van EL&I, 2011, Transparantiebenchmark 2011: De kristal, p. 36. 
76

  Ongeveer 10 procent van de bedrijven geeft aan expliciet gebruik te maken van de RJ400 als verslag-

gevingsrichtlijn (bron: additionele informatie Ministerie EL&I).   
77

  Zie uitgebreid SER, 2011, Tweede Voortgangsrapportage IMVO, hoofdstuk 9. 
78

  Vergelijk: TB2011, bijlage A2 en TB2010, bijlage A3. 
79

  Zie: Kamerbrief maart 2011, p. 2 (TK 26 485, nr. 103). Deze brief is opgenomen als bijlage 2B. 
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betekent in zijn ogen niet dat deze bedrijven geen MVO beleid hebben, het wil zeggen dat 

ze er (nog) niet transparant over zijn80.  

 

Uit een steekproef door het SER-secretariaat is gebleken dat de groep bedrijven met een 

nul-score uit een heterogeen gezelschap bestaat, waarbij er sprake is van een grote groep 

internationale dochterondernemingen die op corporate niveau rapporteren. De SER heeft de 

staatsecretaris daarom eind 2011 verzocht om een nader onderzoek naar de samenstelling 

en de achtergrondkenmerken van de groep bedrijven in de bezemwagen. De 

staatssecretaris heeft de resultaten van dit onderzoek in een brief aan de Tweede Kamer 

samengevat81. Het blijkt dat binnen de groep bedrijven met een nulscore de volgende 

categorieën kunnen worden onderscheiden: 

 Bedrijven die een dochteronderneming zijn van een buitenlands bedrijf, dat wel een 

verslag maakt op corporate niveau, maar daarbij niet over de Nederlandse situatie 

rapporteert (120 bedrijven). Deze verslagen zijn niet beoordeeld; 

 Bedrijven die wel een maatschappelijk verslag hebben, maar dit niet kosteloos 

openbaar hebben gemaakt (58 bedrijven). Deze verslagen zijn niet beoordeeld, 

omdat het doel van de Transparantiebenchmark is dat stakeholders op een 

laagdrempelige manier kennis kunnen nemen van de relevante informatie; 

 Bedrijven die geen dochteronderneming zijn en geen verslag hebben gedeponeerd bij 

de Kamer van Koophandel (54 bedrijven). 

  

Het onderzoek bevestigt dus de steekproef en nuanceert het beeld dat een grote groep 

bedrijven op geen enkele wijze rapporteert over (I)MVO. 

 

5.3.3 Ketenverantwoordelijkheid  

 

De gemiddelde scores op het terrein van ketenverantwoordelijkheid reflecteren het  

bovenstaande algemene beeld. Van de vijftig inhoudsgerichte vragen hebben er drie 

expliciet betrekking op ketenverantwoordelijkheid.  

 Geeft het verslag een overzicht van de (internationale keten waarin het bedrijf 

opereert, inclusief een beschrijving van de belangrijkste maatschappelijk aspecten die 

daarbij spelen?  

 Geeft het verslag inzicht in het beleid dat de organisatie voert ten aanzien van 

ketenverantwoordelijkheid?  

 Welke beschrijving wordt gegeven van de activiteiten op het gebied van 

ketenverantwoordelijkheid alsmede het proces van sturing en beheersing met 

betrekking tot de keten? Daarbij gaat het bijv. om informatie over de selectie van 

toeleveranciers, het bewaken en naleving van interne en externe regelgeving, het 

omgaan met toeleveranciers die zich niet aan de gestelde MVO-normen houden, de 

wijze waarop is geparticipeerd in keteninitiatieven etc.  

 

Het percentage bedrijven dat een verslag heeft waarin een toelichting wordt gegeven op 

het beleid t.a.v. ketenverantwoordelijkheid is gestegen van 58 procent (TB 2010) naar 65 

procent in de TB2011. Voor de kopgroep en de groep achtervolgers bedraagt dit percentage 

nu 100 procent (zie figuur 5.1). Deze figuur laat zien dat de grote groep bedrijven uit het 

peloton hier met een inhaalslag bezig is. De bedrijven die tot het peloton worden gerekend 

rapporteren overwegend (58 procent) op een algemene wijze over het beleid. De kopgroep 

en de achterblijvers doen dat bijna allemaal op een meer specifieke wijze. 

 

                                            
80

  De spelregels voor de TB die alleen op de website van het ministerie zijn te vinden, bepalen dat het om 

een in het Nederlands gesteld publiek verslag gaat. Deze nuance is in de Kamerbrief en evenmin in de 

uitgave van de TB niet te vinden.  
81

  Kamerbrief 29-03-2012,  26 485, nr. 126 (voortgang MVO). 
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Figuur 5.1 – Percentage van de bedrijven per categorie met een verslag waarin een 

toelichting op het beleid tav. ketenverantwoordelijkheid wordt gegeven. 

 
Bron: TB 2010 en TB2011, Ministerie van EL&I. Bewerking SER-secretariaat. 

Toelichting: Vanwege de overzichtelijkheid zijn de categorieën specifieke en algemene toelichting bij elkaar 

gevoegd. Het absolute aantal bedrijven in de TB2010 bedraagt (TB2011 tussen haakjes); totaal: 236 (233), 

achterblijvers: 35 (50), peloton: 137 (150), achtervolgers: 26 (24), koplopers: 20 (21).  

 

Figuur 5.2 laat zien dat wat betreft de omschrijving van de activiteiten m.b.t. 

ketenverantwoordelijkheid er ook bij de kopgroep en de achtervolgers nog enige ruimte 

voor verbetering is. Op dit punt is er zowel bij het peloton als de achterblijvers  

 sprake van een stijging, maar nog ruimte voor verbetering. 
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Figuur 5.2- Percentage van de bedrijven per categorie met een verslag met daarin een 

omschrijving van activiteiten m.b.t. ketenverantwoordelijkheid en proces van sturing en 

beheersing. 

 

 
Bron en toelichting: zie figuur 1. 

 

5.4 Naleving corporate governance code 

 

De bepaling uit de corporate governance code dat het bestuur van de onderneming de voor 

de onderneming relevante mvo-aspecten ter goedkeuring voor legt aan de Raad van 

Commissarissen, blijkt voor bijna 100 procent te worden toegepast (zie tabel 5.2).    

 

Tabel 5.2 Naleving best practice bepaling II.I.2 Het bestuur legt de voor de onderneming 

relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen voor ter goedkeuring aan de RvC 

(boekjaar 2010). 

 Naleven Uitleg Niet naleven N 

AEX 20 0 0  20 

AMX 23 0 1  24 

AMS 20 1 0  21 

Lokaal 33 2 1  36 

Totaal 96 3 2 101 

Bron: secretariaat commissie corporate governance 

 

In vergelijking met het voorgaande jaar is er sprake van een fractionele daling. Toen was er 

geen enkel bedrijf dat de bepaling niet naleefde. 

 

Tabel 5.2 geeft alleen informatie over de vermelding in het jaarverslag dat de relevante 

mvo-aspecten door het bestuur aan de Raad van Commissarissen zijn voorgelegd en dus 

niet of er in de verslaggeving iets te vinden is over de hoofdlijnen van maatschappelijke 

aspecten van ondernemen en daarmee ook niet over de inhoudelijke verslaggeving over 

(I)MVO. 
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5.5 VBDO-onderzoek inzake ketenbeheer 

 

Algemeen 

Drie van de vijftig inhoudsgerichte vragen van de TB heeft betrekking op 

ketenverantwoordelijkheid. De VBDO ketenbeheer benchmark vult de 

Transparantiebenchmark aan door de openbaar gerapporteerde prestaties van 40 

beursgenoteerde ondernemingen uit de AEX, AMX en small cap indices verder te analyseren 

op het terrein van duurzaam ketenbeheer. De geselecteerde bedrijven hebben allemaal te 

maken met inkoop van goederen en grondstoffen uit het buitenland. Ondernemingen in de 

dienstensector zoals banken en ICT-bedrijven zijn niet meegenomen.  

 

De benchmark bestaat uit 28 indicatoren waarop bedrijven maximaal 59 punten kunnen 

scoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de beleidsfilosofie, de implementatie 

daarvan in het bedrijf, het beleid t.o.v. toeleveranciers (inhoud toeleverancierscode, 

selectie van toeleveranciers etc.) en het management van de toeleveranciers (audits van 

toeleveranciers, hulp aan toeleveranciers bij de implementatie van de code etc.). De VBDO 

benchmark kijkt dus uitgebreider dan de TB naar ketenbeheer 

 

Scores voor 2011 

De gemiddelde score is dit jaar weer verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor82. Deze 

verbetering is er zowel bij de topscores en achterblijvers maar is het meest zichtbaar bij de 

middenmotors. Vooral de rapportage over het management van verantwoord ketenbeheer 

zijn verbeterd. Bij de sectoren springt de sterk verbeterde score van de bedrijven in de 

bouwsector. Volgens het rapport kan veilig worden gesteld dat bedrijven nu in de 

implementatiefase van verantwoord ketenbeheer zijn beland. Toch is er volgens het rapport 

met name bij de achterblijvers veel ruimte voor verbetering83. Voor hen heeft VBDO samen 

met KPMG een best practice gids ontwikkeld.   

 

Bijna driekwart van de bedrijven geeft aan een mensenrechtenbeleid te hebben. Dat is een 

stijging van meer dan tienprocentpunten ten op zichte van het voorafgaande jaar. VBDO 

ziet de identificatie van toeleveranciers met een hoog risico op mensenrechtschendingen als 

een belangrijke uitdaging in sectoren met lange toeleveranciersketens.     

 

Scores sinds 2006 

Onderstaande figuur 5.3 geeft aan hoe zich de gemiddelde score in de sectoren over de 

periode 2006-2011 heeft ontwikkeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
82

  VBDO Responsible Supply Chain Benchmark 2011: a comparative investigation into CSR in the supply 

chain of 40 multinationals. 
83  Zie VBDO Responsible Supply Chain Benchmark 2011, p. 7: ‘There is, however, immense room for 

improvement for practically all of the companies. With best performers scoring over 80%, and average 

scores around 43%, low performers have yet to discover the value-adding improvements that the best 

performers have reaped. These improvements entail management tools, policy and strategic choices and 

more’. 
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Figuur 5.3 

 
Bron: VBDO 

 

In alle sectoren is een stijgende trend zichtbaar. Een aantal sectoren laten neerwaartse 

schokken zien. Deze zijn het gevolg van de opname in het onderzoek van nieuwe bedrijven 

die over het algemeen op het moment van toetreding een lagere gemiddelde score hebben. 

 

 

5.6 Internationale onderzoeken 

 

5.6.1  Internationale vergelijking in TB 2011 

 

De TB2011 vergelijkt de scores van de Nederlandse bedrijven met die van de grootste 

internationale ondernemingen (de Global Fortune 250: G250)84. Daaruit blijkt dat de  G250 

verder zijn wat betreft de duurzaamheidsverslaggeving. Bijna 95 procent beschikt over een 

duurzaamheidsverslag (deelnemende bedrijven TB 2011 een derde), waarbij ongeveer 

twintig procent beschikt over een vorm van geïntegreerde verslaggeving (TB 2011 4 

procent). 

 

In de Tweede Voortgangsrapportage is er reeds op gewezen dat een dergelijke vergelijking 

al snel mank gaat omdat de gemiddelde score van de TB wordt vergeleken met 

internationale koplopers85. Ook de TB2011 constateert dat de kopgroep uit de TB het 

internationaal over het algemeen goed doet. En uit andere rankings blijkt dat de bovenlaag 

van de kopgroep van Nederlandse bedrijven internationaal gezien zelfs toonaangevend is 

op het terrein van de duurzaamheidsverslaggeving. 

 

5.6.2 KPMG 2011  

 

De KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011 vergelijkt de 100 

grootste bedrijven in 34 landen met elkaar vergelijkt (in totaal dus 3400 bedrijven). Deze 

opzet geeft een zuiverder beeld van de scores in internationaal perspectief. Voor Nederland 

bevat deze groep dus niet alleen bedrijven uit de kopgroep van de TB2011 maar ook de 

achtervolgers en een deel van het peloton, de achterblijvers en de bezemwagen.  

                                            
84

  TB2011, op.cit., p. 11. 
85

  Zie verder voetnoot 15 hierboven over de vreemde situatie dat een deel van de internationale koplopers 

Nederlandse dochters hebben die vanwege het ontbreken van een in het Nederlands gesteld, niet 

kosteloos publiek toegankelijk duurzaamheidsverslag, tot de bezemwagen horen. 
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Het KPMG onderzoek plaatst Nederland nog net bij de koplopers. Dit is gebaseerd op een 

ranking waarbij zowel naar de kwaliteit van de communicatie (gebruik GRI-standards, 

verificatie, integrale rapportage) als professionaliteit (implementatie informatie systemen 

en processen in het kernproces van de onderneming). Het onderzoek is weinig transparant 

over de wijze waarop de weging van de verschillende factoren heeft plaatsgevonden en 

geeft geen scores over de afzonderlijke elementen. Op beide aspecten scoren Nederlandse 

bedrijven iets boven het gemiddelde. Van de 14 onderzochte EU-landen staat Nederland op 

de 5e plaats.  

 

Tabel 5.3 geeft informatie over het aandeel van de grootste 100 bedrijven per land dat 

rapporteert over mvo. Hier hoort Nederland met 82 procent nog net bij de top 10 (zie 

kolom a). Evenals in andere landen is dit aandeel wederom gestegen ten opzichte van het 

vorige KPMG onderzoek in 2008 (zie kolom b). Uit de KPMG-survey uit 2005 bleek dat 

destijds nog geen 30 procent van de Nederlandse bedrijven rapporteerde86. Volgens het 

KPMG onderzoek is er dus sinds 2005 sprake van een forse stijging van het aantal 

bedrijven dat rapporteert.  In tegenstelling tot het eerdere KPMG-onderzoek uit 2008 bevat 

het rapport geen nadere gegevens over het aantal verslagen dat risico’s in de keten 

adresseert.  

 

Tabel 5.3 -Percentage van de 100 grootste bedrijven per land dat rapporteert over mvo in 

2011 (a), 2008 (b). 

 (a) 

2011 

(b) 

2008 

 (a) 

2011 

(b 

2008) 

1. UK 100 91 18. Zwitserland 64 49 

2. Japan 99 93 19. Slowakije 63  

3. Zuid-Afrika 97 45 20. Duitsland 62  

4. Frankrijk 94 59 21. China 59  

5. Denemarken 91 24 22. Rusland 58  

6. Brazilië 88 78 23. Australië 57 45 

7. Spanje 88 63 24. Bulgarije 54  

8. Finland 85 44 25. Roemenië 54 23 

9. Verenigde Staten 83 74 26. Oekraïne 53  

10. Nederland 82 63 27. Zuid-Korea 48 42 

11. Canada 79 62 28. Singapore 43  

12. Italië  74 59 29. Taiwan 37  

13. Zweden 72 60 30. Griekenland 33  

14. Hongarije 70 26 31. Chili 27  

15. Portugal 69 52 32. Nieuw Zeeland 27  

16. Nigeria 68  33. India 20  

17. Mexico 66 17 34. Israel 18  

Bron: KPMG International Survey 2011, figuren 2 en 10. 

 

Tabel 5.3 laat een aantal opvallende ontwikkelingen en verschillen tussen landen zien: 

 Het percentage bedrijven dat rapporteert is in Zuid-Afrika in korte tijd meer dan 

verdubbeld, waardoor dit land nu tot de top drie behoort. Het KPMG rapport wijst 

hierbij op de effecten van de invoering van een corporate governance code in 2010. 

 Er zijn grote verschillen tussen de EU-landen. Terwijl alle grote Britse bedrijven 

rapporteren, doet maar iets meer dan 60 procent van de Duitse bedrijven dit. 

Kennelijk zijn er grote verschillen op de wijze waarop de EU-landen de betreffende 

richtlijn over bedrijfsinformatie hebben geïmplementeerd of verdergaande 

                                            
86

  Zie: KPMG, 2008, International Survey on corporate responsibility reporting 2008, pp. 15-16. 
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voorschriften hebben opgesteld en is er van een level playing field op dit terrein geen 

sprake87. 

 Denemarken en Frankrijk, die beiden een wettelijke rapportage verplichting kennen 

voor grote respectievelijk beursgenoteerde bedrijven kennen een zeer hoog 

percentage van bedrijven dat rapporteert over mvo en behoren beiden tot de top 5. 

Het is echter lastig om hieruit beleidsconclusies te trekken. Ten eerste omdat zeker 

voor Frankrijk geldt dat rekening moet worden gehouden met de omvang van de 

economie. Het is aannemelijk dat een groter percentage van de 100 grootste 

bedrijven in Frankrijk beursgenoteerd is, in vergelijking met de 100 grootste 

bedrijven in Nederland. Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn ook verplicht om 

te rapporteren over MVO. Daarnaast moeten de verschillen tussen Frankrijk en 

Denemarken enerzijds en Nederland anderzijds niet worden overdreven: zo bedraagt 

het verschil tussen Denemarken en Nederland slechts 9 procentpunten. Verder is 

natuurlijk ook van belang hoe en waarover bedrijven rapporteren88.    

 

Recent onderzoek onder de Global Fortune 250 laat overigens zien dat naarmate bedrijven 

zich meer richten op internationale mvo-standaarden zoals de fundamentele arbeidsnormen 

van de ILO, de OESO-richtlijnen, Global Compact of ISO, de landenverschillen kleiner 

worden en er een zekere harmonisatie naar boven plaatst vindt89.    

  

5.6.3 Dow Jones Sustainability index 2011 

 

De grootste Nederlandse bedrijven zijn wereldwijd toonaangevend op het terrein van 

duurzaamheidsbeleid en –verslaggeving en ketenbeheer. Zo leiden Nederlandse bedrijven 2 

van de 19 sectoren in de Dow Jones Sustainability Index 2011 (DSM Nederland/chemie en 

Philips (persoonlijke en huishoudartikelen). Het Frans-Nederlandse bedrijf Airfrance/KLM is 

leider in de sector reizen. Unilever was in 2010 leidend in de sector voedsel. Deze positie is 

in 2011 overgenomen door Pepsi-Co.   

 

De Dow Jones Sustainability index (DJSI) richt zich niet alleen op milieu-aspecten, maar 

ook op economische en sociale aspecten. De DJSE komt tot stand middels een corporate 

sustainability assessment. Daarnaast wordt gekeken hoe bedrijven in de praktijk omgaan 

met crisissituaties. Dit laatste kan aanleiding zijn om bedrijven uit de index te verwijderen. 

Onduidelijk is welk gewicht aan de verschillende duurzaamheidsaspecten wordt toegekend 

en hoe de uitkomst van het monitoring proces wordt bepaald90.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
87

  Zie verder: Europese Commissie, 2011, Corporate Social Responsibility: national public policies in the 

European Union, pp. 26-32. 
88

  Uit onderzoek naar de naleving van de Deense wet blijkt bijvoorbeeld dat maar een beperkt aantal van 

de Deense bedrijven over mensenrechten en arbeidsstandaarden rapporteren en dat maar 9 procent van 

de bedrijven GRI-standaarden toepast. Zie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-

business/files/csr/documents/stakeholder_forum/plenary-2010/denmark_en.pdf 

 
89

  Zie uitgebreider: F. Fortanier, A. Kolk en J. Pinkse, 2011, Harmonisation in CSR Reporting: MNEs and 

Global CSR standards, Management Int Rev 51: 665-696. 
90

  Zie voor meer informatie over de systematiek van de Dow Jones Sustainability index: SER, 2011, Tweede 

Voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, pp. 55-56.  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/stakeholder_forum/plenary-2010/denmark_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/documents/stakeholder_forum/plenary-2010/denmark_en.pdf
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5.7 Externe verificatie 

 

5.7.1 Gegevens TB  

 

Volgens de Transparantiebenchmark is minder dan 20 procent van de onderzochte 

verslagen voorzien van een externe verificatie. 

 

Figuur 5.4 

 
Bron: TB2011, Ministerie van EL&I 

 

Zoals bovenstaande figuur 5.4 laat zien, zijn er daarbij grote verschillen tussen enerzijds de 

koplopers en anderzijds het peloton en de achterblijvers. Op dit specifieke punt zijn de 

gemiddelde scores van de TB2011 niet verbeterd ten aanzien van het jaar ervoor. Ook 

volgens de TB2010 liet 20 procent van de onderzoeksgroep het verslag extern verifiëren.  

 

Volgens de TB2011 loopt Nederland op het terrein van externe verificatie internationaal 

gezien achter. De TB wijst erop gewezen dat bijna de helft van de bedrijven uit de Global 

Fortune 250 het duurzaamheidsverslag van een externe verificatie voorziet. Maar ook hier 

is het de vraag of er niet appels met peren worden vergeleken. De bedrijven uit de Global 

Fortune 250 zijn immers allen grote internationale opererende bedrijven. De groep 

bedrijven in de TB is veel breder. De Nederlandse grote internationaal opererende 

bedrijven, die wel met de Global Fortune 250 kunnen worden vergeleken en die allen tot de 

koplopers in de TB behoren, laten hun  verslagen bijna allemaal extern verifiëren (zie figuur 

5.4) .  

 

5.7.2  KPMG-onderzoek  

 

Volgens het KPMG-onderzoek laat iets meer dan 40 procent van de Nederlandse bedrijven 

de mvo-informatie extern verifiëren (tabel 5.4). Dit percentage ligt hoger dan de 20 

procent die uit de TB naar voren komt. Dit is te verklaren uit het feit dat het KPMG-

onderzoek zich richt op de 100 grootste bedrijven, en deze bedrijven meer dan evenredig 

zijn vertegenwoordigd in de kopgroep en de achtervolgers die de TB onderscheidt en die 

veel vaker dan andere bedrijven hun verslag extern laten verifiëren.  
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Volgens het KPMG-onderzoek neemt Nederland op dit punt een dertiende plaats in. Op dit 

aspect behoort Nederland in dit onderzoek niet tot de internationale kopgroep. Ten opzichte 

van de vorige KPMG-survey uit 2008 is zelfs sprake van een lichte teruggang91.   

 

Tabel 5.4 -Percentage van de 100 grootste bedrijven per land dat rapporteert over mvo in 

2011 en dat hierop in 2011 een externe verificatie laat uitvoeren (landenranking op dit punt 

tussen haakjes). 

    

1. UK 56 (7) 18. Zwitserland 27 (23) 

2. Japan 23 (25) 19. Slowakije 28 (22) 

3. Zuid-Afrika 31 (19) 20. Duitsland 35 (17) 

4. Frankrijk 60 (6) 21. China 37 (15) 

5. Denemarken 65 (3) 22. Rusland 13 (33) 

6. Brazilië 40 (14) 23. Australië 51 (8) 

7. Spanje 65 (4) 24. Bulgarije 20 (28) 

8. Finland 29 (20) 25. Roemenië 23 (26) 

9. Verenigde Staten 13 (32) 26. Oekraïne 19 (29) 

10. Nederland 41 (13) 27. Zuid-Korea 75 (2) 

11. Canada 21 (27) 28. Singapore   7 (34) 

12. Italië  64 (5) 29. Taiwan 43 (11) 

13. Zweden 42 (12) 30. Griekenland 50 (9) 

14. Hongarije 33 (18) 31. Chili 37 (16) 

15. Portugal 45 (10) 32. Nieuw Zeeland 19 (30) 

16. Nigeria 14 (31) 33. India 80 (1) 

17. Mexico 25 (24) 34. Israel 28 (21) 

Bron: KPMG 

 

Op basis van deze gegevens lijkt er geen enkele relatie te bestaan tussen het aandeel van 

de grote bedrijven dat rapporteert en het aandeel dat deze rapportages laat verifiëren. Zo 

stelt maar een vijfde van de Indiase bedrijven een verslag op, maar laat 80 procent van 

deze bedrijven dit verslag verifiëren. Omgekeerd stellen bijna alle Japanse bedrijven een 

verslag op, maar laat slechts een kwart van de bedrijven dit verslag verifiëren.  

 

Gegeven de tijd die nodig is voor het ontwerpen en implementeren van dergelijke 

mechanismes in de kernprocessen van de onderneming, adviseert KPMG bedrijven om 

hiermee tijdig te beginnen. Als een van de grote vier accountantskantoren heeft KPMG 

natuurlijk een bepaald eigenbelang bij de oproep om tijdig te werken aan de 

verificatiemechanismes. Maar het belang van verificatie wordt onderstreept door onderzoek 

van de universiteit Leeds. Een team van onderzoekers heeft de milieugegevens uit mvo-

verslagen van 4000 bedrijven onderzocht. Ze vonden veel ‘unsubstantiated claims, gaps in 

data and inaccurate figures’. Het gaat daarbij zowel om vergissingen, onwetendheid over de 

emissies van (buitenlandse) dochterbedrijven, en soms ook ‘greenwashing’. Volgens de 

leider van het onderzoek onderstreept dit het van belang van verificatie, maar ook om bij 

rankings zoals die van KPMG niet alleen te letten op hoeveel bedrijven rapporteren, maar 

ook wat ze rapporteren en hoe accuraat ze dat doen92. Het onderzoek roept ook de vraag 

op hoe goed de mvo-verslagen worden gelezen. 

 

 

 

 

                                            
91

  Zie: KPMG, 2008, International Survey on corporate responsibility reporting 2008, p. 57. 
92

  Zie: http://www.guardian.co.uk/environment/2011/nov/24/howlers-and-mistakes-in-company-csr-

reports 

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/nov/24/howlers-and-mistakes-in-company-csr-reports
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/nov/24/howlers-and-mistakes-in-company-csr-reports
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5.7.3 Enkele beschouwingen 

 

In haar tweede voortgangsrapportage is de commissie IMVO uitgebreid in gegaan op de 

verificatie van verslaggeving93. De commissie concludeert het uiteindelijk aan de 

onderneming zelf is om af te wegen of de meerkosten van een externe toets opportuun is, 

c.q. of men vindt dat deze voldoende bijdraagt aan (extra) betrouwbaarheid (meerwaarde). 

Dit kan ook mede afhangen van het stadium waarin de onderneming zich met haar 

maatschappelijke verslaggeving bevindt. Zo zal voor veel ondernemingen die starten met 

maatschappelijke rapportage gelden dat zij eerst hun desbetreffende informatiesystemen 

goed op orde moeten krijgen. Van belang is wel om op te merken dat de ene verificatie de 

andere niet is. Ten eerste zijn er veel verschillende partijen die worden ingeschakeld. Het 

gaat vaak om accountants, maar ook ingenieurs en adviesbureaus kunnen worden 

ingeschakeld. Soms wordt ook gekozen voor panels van stakeholders. Ten tweede, en 

gerelateerd hieraan, kan de aanpak van externe verificatie behoorlijk verschillen. De toets 

van de accountant kan de informatie uit het verslag betreffen, maar kan ook gaan om de 

naleving van beleid of de opzet, het bestaan en de toereikendheid van bedrijfsprocessen. 

Stakeholder-panels geven vaak een mening over de toereikendheid van het beleid of de 

activiteiten zoals die in het verslag beschreven staan. Ook dit verhoogt de 

geloofwaardigheid van het verslag. Ten derde kan het niveau van zekerheid uiteenlopen. Bij 

verificatie door een extern accountant wordt wel een onderscheid gemaakt tussen een 

‘behoorlijke mate van zekerheid’ (een controleopdracht) en een ‘redelijke mate van 

zekerheid’ (een beoordelingsopdracht). Voor de controleopdracht van een maatschappelijk 

verslag zal een accountant veel diepgaandere werkzaamheden verrichten dan voor een 

beoordelingsopdracht. 

 

Een belangrijke vraag is of accountants in staat zijn om niet-financiële informatie met 

eenzelfde mate van zekerheid te beoordelen als financiële informatie. Tot nu toe kiezen de 

meeste bedrijven en accountants bij de verificatie van niet-financiële informatie voor een 

beoordelingsverklaring met een beperkte mate van zekerheid (ipv een controle verklaring).  

Daarbij gaat het om een oordeel dat een bedrijf een beleid heeft, al dan niet ingebed in een 

kwaliteitssysteem zoals ISO 26000. Men kan geen oordeel geven over de effectiviteit of de 

gevolgen in de praktijk van het (al dan niet) toepassen van de OESO-richtlijnen. Binnen de 

NBA (Nederlandse Beroepsgroep Accountants) is er inmiddels een MVO platform, maar er is 

bij accountants nog wel weerstand tegen de verificatie van niet-financiële informatie. Ze 

zijn terughoudend hun goedkeuring te geven aan informatie die vaak moeilijk is te 

achterhalen of te kwantificeren.  

 

   

5.8 Conclusie 

 

Duidelijke verbetering over de gehele linie  

De verschillende onderzoeken naar de rapportage van bedrijven over MVO laten een 

consistent beeld van verbetering zien: 

 De TB2011 laat een duidelijke verbetering van de scores zien. Deze is vooral toe te 

schrijven aan de grote groep bedrijven in het peloton. Deze zijn met een inhaalrace 

bezig. Dit geldt ook voor de specifieke scores ten aanzien van ketenbeheer. Het beeld 

van de achterblijvers is meer wisselend. 

 Het onderzoek van VBDO, dat zich toespitst op de rapportage over ketenbeheer, laat 

ook hogere scores zien zowel bij de koplopers en achterblijvers, maar vooral bij de 

middenmotors. Volgens VBDO zijn bedrijven nu in de implementatie fase van 

verantwoord ketenbeheer, al is er volgens het rapport met name bij de achterblijvers 

nog veel ruimte voor verbetering.   
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  SER, 2011, Tweede Voortgangsrapportage IMVO, pp. 139-142. 
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 Het KPMG onderzoek onder de honderd grootste ondernemingen toont aan dat steeds 

meer van deze bedrijven rapporteren over (I)MVO. 

 

Op basis van de onderzoeken van KPMG en VBDO mag bovendien worden geconcludeerd 

dat het hierbij om een langjarige trendontwikkeling gaat94. Vanwege een verandering in de 

onderzoeksopzet, zijn de scores van de TB vòòr 2010, niet goed vergelijkbaar met de 

periode erna.  De groep bedrijven die in de TB als koploper wordt geïdentificeerd, blijkt  ook 

internationaal gezien tot de koplopers te behoren.  

 

Geleidelijk meer verdieping  

De uitdaging is nu vooral dat de inhaalrace zich de komende jaren doorzet. Dat betekent 

ook dat de verslagen van de achterblijvers en het peloton meer diepgang krijgen doordat 

ze meer specifiek worden over de ondernomen activiteiten en dilemma’s die men daarbij 

tegen komt en doordat ze een passende vorm van verificatie en stakeholderbetrokkenheid 

zoeken. Uiteindelijk is het aan de onderneming zelf om af te wegen of de meerkosten van 

een externe toets opportuun is, c.q. of men vindt dat deze voldoende bijdraagt aan (extra) 

betrouwbaarheid (meerwaarde).  

 

Het onderzoek dat op verzoek van de SER is uitgevoerd naar de samenstelling naar de 

grote groep bedrijven met een nulscore, nuanceert het beeld dat er een grote groep 

bedrijven is die op geen enkele wijze rapporteert over hun (I)MVO activiteiten. Deze groep 

blijkt voor ongeveer de helft te bestaan uit dochters van buitenlandse bedrijven die wel 

rapporteren op concern niveau. Daarnaast blijkt dat een aantal bedrijven hun verslaggeving 

niet kosteloos beschikbaar stellen, waardoor ze volgens de regels van de TB niet worden 

beoordeeld. De staatssecretaris heeft aangekondigd met de SER te willen overleggen hoe 

de groep bedrijven met een nulscore kan worden aangemoedigd om alsnog te rapporteren, 

hun verslaggeving kosteloos ter beschikking te stellen, of te rapporteren over hun 

specifieke Nederlandse activiteiten.  De SER wacht dit gesprek met belangstelling af.   

                                            
94

  Dit weerspreekt de stelling in het WRR-rapport Publieke Zaken in de Marktsamenleving uit 2012 dat de 

aandacht van bedrijven voor MVO afneemt als de economie in zwaarder weer terecht komt (WRR, 2012, 

p. 152).  
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6. Herziene OESO-richtlijnen en UN Principles on Business and Human Rights 

 

6.1 Inleiding 

 

De OESO-richtlijnen vormen een belangrijk onderdeel van het normatieve kader dat de SER 

in 2008 heeft opgesteld voor internationale aspecten van mvo en ketenbeheer. De 

richtlijnen zijn geformuleerd als aanbevelingen van de OESO-landen aan bedrijven. Ze 

kunnen wettelijk niet worden afgedwongen, maar de overheid en de SER beschouwen de 

richtlijnen wel als referentie voor fatsoenlijk internationaal ondernemen. Vanaf maart 2010 

is er onderhandeld over een herziening van de richtlijnen. Eind mei 2011 zijn de herziene 

Richtlijnen, tijdens de ministeriële bijeenkomst van de OESO in Parijs, aangenomen door de 

42 betrokken landen95.  

 

Een maand later heeft de VN-mensenrechtencommissie met unanimiteit een resolutie 

aangenomen waarin de Guiding Principles on Business and Human Rights voor de 

implementatie van het VN-raamwerk Protect, Respect en Remedy zijn onderschreven. Dit 

raamwerk staat ook wel bekend als het Ruggie-raamwerk, genoemd naar prof. John Ruggie 

die als Speciale Vertegenwoordiger van de VN tussen 2005 en 2011 heeft gewerkt aan de 

formulering van deze VN-leidraad voor mensenrechten en bedrijfsleven. Het Protect-

Respect-Remedy framework sluit nauw aan bij de filosofie van het SER-advies Duurzame 

Globalisering uit 2008 en het SER-IMVO initiatief dat hieruit is voortgekomen. In de eerste 

en de tweede voortgangsrapportages is dan ook uitgebreid aandacht besteed aan dit 

raamwerk voor bedrijfsleven en mensenrechten. 

 

Onderstaand hoofdstuk bespreekt de herziene OESO-richtlijnen en de recent vastgestelde 

Guiding Principles (respectievelijk paragraaf 6.2 en 6.3). Vervolgens gaat het in op 

mogelijkheden voor een gelijk speelveld voor internationaal (maatschappelijk verantwoord) 

ondernemen (paragraaf 6.4) en ISO 26.000 als praktisch handvat om de nieuwe normen te 

implementeren (paragraaf 6.5). Wegens de omvang van de herziene OESO-richtlijnen en 

het daarbij behorende commentaar is besloten de officiële Nederlandse vertaling daarvan 

niet als bijlage van deze eindevaluatie op te nemen maar apart te publiceren, voorafgegaan 

door dit hoofdstuk ter achtergrond. 

 

6.2 De herziene OESO-richtlijnen 

 

6.2.1 Achtergrond 

 

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn in 1976 opgesteld. Zij zijn vijf 

keer eerder herzien, laatstelijk in 2000. In het SER-advies de Winst van Waarden uit 2000 

is aan die herziening de nodige aandacht besteed96. In juni 2009 is tijdens de ministeriële 

bijeenkomst van de OESO besloten de mogelijkheden te verkennen voor een update van de 

OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Doel was om de Richtlijnen aan te 

passen aan internationale ontwikkelingen op het terrein van MVO en aldus hun relevantie 

als referentiedocument ook voor de komende jaren veilig te stellen. In maart 2010 zijn de 

onderhandelingen hierover gestart. Daarbij werden ook werkgeversorganisaties, 

werknemersorganisatie en NGO’s als raadgevers nauw betrokken.  

 

Nederlanders hebben als voorzitter, in het secretariaat en als vertegenwoordiger van de 

delegaties van werkgevers, werknemers en van ngo’s een prominente rol gespeeld in het 

herzieningsproces, naast de rol van de Nederlandse overheid in het onderhandelingsproces. 

 

                                            
95

  De OESO Richtlijnen worden onderschreven door de 34 OESO-landen plus 8 andere landen: Argentinië, 

Brazilië, Egypte, Estland, Letland, Litouwen, Marokko, Peru en Roemenië. 
96

  Zie SER-advies, 2000, De winst van waarden, pp. 74-79.  
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6.2.2 De belangrijkste veranderingen 

 

De meest essentiële veranderingen in de OESO-richtlijnen betreffen de volgende zes 

punten97: 

1. Toevoeging van een algemene bepaling dat multinationale ondernemingen (MNO’s) 

moeten voorkomen dat hun eigen activiteiten ongunstige effecten (‘adverse 

impact’) veroorzaken op zaken die in de richtlijnen aan de orde komen of dat zij 

hieraan bijdragen. Dit kunnen bedrijven doen door een op risicoanalyse gebaseerde 

'due diligence' uit te voeren en adequaat te reageren op geïdentificeerde of 

mogelijke ongunstige effecten.  

2. De voorgaande verandering werkt ook expliciet door in de keten, omdat onder eigen 

activiteiten ook de activiteiten van MNOs in de keten vallen.  

3. Toevoeging van een hoofdstuk over mensenrechten. Dit hoofdstuk is in 

overeenstemming met de UN Guiding Principles (zie paragraaf 6.3) 

4. De tekst van het hoofdstuk over werkgelegenheid is in overeenstemming gebracht 

met de relevante teksten van de Tripartiete verklaring inzake multinationale 

ondernemingen en sociaal beleid van de International Labour Organisation (ILO). Zo 

is o.a. een aanbeveling opgenomen over het betalen van een loon dat tenminste 

voldoende is om in de basale levensbehoeften van de werknemers en hun gezinnen te 

voorzien (basic needs). Bovendien is de reikwijdte van menige aanbeveling 

aanzienlijk vergroot door verruiming van het begrip werknemer door invoering 

van diverse formuleringen van het begrip ‘worker’ in plaats van ‘employee’98.  

5. Veel bepalingen zijn meer gedetailleerd en uitgewerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

het corruptiehoofdstuk dat in overeenstemming is gebracht met de recente 

wijzigingen in het OESO-verdrag inzake omkoping in internationale transacties99. Ook 

alle andere inhoudelijke hoofdstukken zijn geactualiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld in 

het milieuhoofdstuk, naast de genoemde versterkte aanbevelingen voor 

ketenverantwoordelijkheid en impactanalyses, ook expliciet aandacht gevraagd voor 

klimaatverandering. 

6. De betrokken landen hebben zich bindend gecommitteerd om de Richtlijnen te 

implementeren. Dat is op diverse wijzen uitgewerkt. De uitvoeringsbepalingen 

vragen bijvoorbeeld van overheden om voldoende middelen beschikbaar te stellen 

aan de Nationale Contactpunten (NCP’s). De procedurele handleiding geeft nadere 

aanwijzingen aan NCP’s voor een actieve, oplossingsgerichte behandeling van 

vermeende schendingen van de richtlijnen en geeft nu een indicatief tijdpad voor de 

procedure. Meer duidelijkheid wordt verder gegeven over de mogelijkheid voor NCP’s 

om meldingen in behandeling te nemen over kwesties die (deels) ook in parallelle 

procedures, zoals rechtszaken, aan de orde zijn. Doel van deze bepalingen is om qua 

werking van de NCP’s een gelijk speelveld te creëren binnen de OESO. In de herziene 

Richtlijnen is ook de rol van OECD Watch (een internationaal netwerk van 

maatschappelijke organisaties op het gebied van MVO) als stakeholder bij de 

implementatie van de Richtlijnen erkend en vastgelegd, vergelijkbaar met de 

adviserende rol die werkgeversorganisaties (BIAC) en werknemersorganisaties 

(TUAC) spelen bij het OESO Investeringscomité. 

 

Van belang is ook dat is verduidelijkt dat een bedrijf in geval van strijdigheid van de lokale 

wetgeving met de richtlijnen niet door de richtlijnen genoopt kan worden in strijd met de 

                                            
97

  Zie ook: Kamerbrief over de herziening van de OESO-richtlijnen van 25 mei 2011, TK 26485, nr. 109, pp. 

2-3. 
98

  De verruiming van het begrip ‘werknemer’ is niet van toepassing op de bepalingen over 

medezeggenschap. 
99

  Zie hiervoor ook de brochure van VNO-NCW, MKB Nederland, ICC Nederland en de Rijksoverheid, Eerlijk 

zakendoen, zonder corruptie: praktische tips voor ondernemen in het buitenland. Voor feitelijke inzichten 

en aanbevelingen zie de landenstudie van Transparancy International, dd. Mei 2012.  
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lokale wetgeving te handelen. Bedrijven wordt in zo’n situatie wel aanbevolen om de 

beginselen en de standaarden van de richtlijnen zoveel als mogelijk is te eerbiedigen, 

zonder in conflict te komen met lokale wetgeving. Zo kunnen Nederlandse bedrijven 

bijvoorbeeld in landen waar vakbondsvrijheid verboden is, zelf medezeggenschap 

organiseren, en in landen waar gelijke kansen van mannen en vrouwen onder druk staan, 

wel vrouwen in dienst nemen en hen gelijke kansen bieden. 

 

De Richtlijnen bevatten verder aanbevelingen op tien gebieden: algemeen bedrijfsbeleid, 

informatieverstrekking, mensenrechten, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, milieu, 

bestrijding van corruptie en afpersing, consumentenbelangen, wetenschap en technologie, 

mededinging, en belastingen. 

 

In het onderstaande worden de nieuwe bepalingen over adverse impact, 

ketenverantwoordelijkheid, due diligence en mensenrechten toegelicht. Voor Nederland 

hebben de veranderingen in de bepalingen over het NCP geen grote gevolgen. 

 

6.2.3 Adverse impact en ketenverantwoordelijkheid 

 

De herziene Richtlijnen bevatten een belangrijke nieuwe aanbeveling over het voorkomen 

van ongunstige effecten (‘adverse impact’). Deze aanbeveling betekent in de eerste plaats 

dat MNOs moeten vermijden dat hun eigen activiteiten de oorzaak zijn van ongunstige 

effecten op de belangen die worden gedekt door de Richtlijnen, dan wel daaraan 

substantieel bijdragen. Onder hun eigen activiteiten zijn ook begrepen hun eigen 

activiteiten in de toeleveringsketen100. Over ketenverantwoordelijkheid stelt het officiële 

commentaar bij de Richtlijnen:  

‘Het voorkomen van het veroorzaken van of bijdragen aan ongunstige effecten via hun 

eigen activiteiten op zaken die in de Richtlijnen aan de orde komen omvat ook de 

activiteiten in de toeleveringsketen. Relaties in de toeleveringsketen kunnen velerlei 

vormen aannemen, waaronder franchising, licensing en onderaannemingen. Schakels in de 

toeleveringsketen zijn vaak zelf multinationale ondernemingen en, om die reden, zijn de 

Richtlijnen ook op diegenen van toepassing die opereren vanuit of in de landen die de 

Verklaring onderschrijven.’ 

 

Ten tweede moeten MNOs, ook in gevallen waarin zij niet zelf een bijdrage leveren aan de 

inbreuk, trachten te voorkomen dat hun zakenrelaties inbreuk maken op de Richtlijnen 

waarbij een directe relatie bestaat met de operaties, producten of diensten van de MNO. De 

Richtlijnen voegen hier expliciet aan toe dat deze aanbeveling niet betekent dat de 

verantwoordelijkheid overgaat van de partij die de inbreuk pleegt op de MNO met welke die 

partij een zakelijke relatie heeft. 

Zakenrelaties worden in het commentaar breder omschreven als ‘relaties met 

zakenpartners, met entiteiten in de toeleveringsketen en met andere statelijke en non-

statelijke entiteiten die direct zijn verbonden aan de activiteiten, producten of diensten van 

de onderneming’. 

 

Ten derde moeten MNOs, waar dat praktisch uitvoerbaar is, hun zakenpartners in het 

algemeen, inclusief hun toeleveranciers en onderaannemers, stimuleren om beginselen van 

verantwoordelijk zakendoen na te leven die in lijn zijn met de Richtlijnen. 

 

Uit deze trits volgt dat de Richtlijnen gebaseerd zijn op het beginsel dat MNOs 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedragingen (inclusief de eigen activiteiten in de 

keten) en niet voor inbreuken die door anderen gepleegd worden en waar zij niet aan 

bijdragen. Als zij niet bijdragen aan de inbreuken hebben zij echter wel een afgeleide 

                                            
100

  Zie ook W. Quaedvlieg, Herziening van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, 

Internationale Spectator, jaargang 65 nr. 9, september 2011. 
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verantwoordelijkheid om te trachten de inbreuken te voorkomen wanneer er een directe 

relatie bestaat met de operaties, producten en diensten van de MNO. Bijgevolg stellen de 

Richtlijnen hogere eisen naarmate een MNO meer direct betrokken is bij een inbreuk: 

 

 als een MNO zelf een inbreuk veroorzaakt moet zij de noodzakelijke stappen nemen 

om de inbreuk op te heffen of te voorkomen 

 als een MNO bijdraagt aan een inbreuk, samen met anderen, moet zij haar eigen 

bijdrage stoppen of voorkomen; en zij moet haar invloed aanwenden om de 

resterende inbreuk door anderen te voorkomen, voor zover dit mogelijk is 

 als een zakenrelatie inbreuk pleegt op de Richtlijnen waarbij een directe relatie 

bestaat met de operaties, producten of diensten van de MNO, moet de MNO de 

inbreuk door deze relatie trachten te voorkomen 

 tot slot worden MNOs geacht om in het algemeen hun zakenpartners te stimuleren 

om zich verantwoordelijk te gedragen. 

 

De Richtlijnen erkennen dat het stimuleren van zakenpartners om de Richtlijnen na te leven 

aan praktische beperkingen onderhevig is. Deze hangen af van de omstandigheden van het 

geval, zoals de aard van het product in kwestie, het aantal toeleveranciers, de structuur en 

complexiteit van de toeleveringsketen en de marktpositie van de MNO ten opzichte van zijn 

toeleveranciers. Afhankelijk van de situatie kan het voor een MNO gepast zijn om de 

zakenrelatie voort te zetten terwijl aan de oplossing van de inbreuk wordt gewerkt, dan wel 

om de zakenrelatie tijdelijk te onderbreken, dan wel om, in laatste instantie, de relatie te 

beëindigen na afweging van de sociale en economische gevolgen. 

 

Indien MNOs grote aantallen toeleveranciers hebben wordt hen aangeraden om activiteiten 

te identificeren waarbij het risico van inbreuken het hoogste is, en om op basis van deze 

risicoanalyse prioriteitsvelden voor de due diligence ten opzichte van toeleveranciers vast te 

stellen. 

 

MNOs worden verder aangemoedigd om deel te nemen aan private of multi-stakeholder 

initiatieven en maatschappelijke dialogen inzake verantwoord ketenbeheer. 

 

De reikwijdte van de bepaling 

De aanbevelingen met betrekking tot het vermijden van ongunstige effecten en due 

diligence – ook met betrekking tot de keten - hebben betrekking op alle hoofdstukken van 

de richtlijnen behalve wetenschap en technologie, mededinging en belastingen. De 

achtergrond van deze uitzondering is dat een bedrijf moeilijk kan worden aangesproken op 

zaken die niet direct gerelateerd zijn aan de productie, zoals de mate waarin hun 

toeleveranciers zich houden aan de lokale belastingwetgeving of hoe hun toeleveranciers 

omgaan met hun concurrenten. De formulering van de aanbevelingen laat voorts ruimte om 

rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het geval en voor flexibiliteit. 

 

Belang van de bepaling  

De herziene Richtlijnen kiezen dus voor een nieuwe benadering door onder de eigen 

activiteiten ook de activiteiten van de MNO in de keten te scharen.  

 

Met de opname van de bepaling over ketenverantwoordelijkheid is de discussie afgesloten 

over de ‘enge’ betekenis die vele NCP’s - in tegenstelling tot de NCP’s van landen als 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk - op grond van de vorige versie van de richtlijnen 

gaven aan verantwoordelijkheid van bedrijven voor effecten in hun toeleveringsketen. De 

meeste landen keken alleen naar buitenlandse investeringen van hun multinationals, nu 

vallen daar ook de handelsketens onder. Hierdoor kunnen bij die NCP’s dus meer meldingen 



50 

 

worden behandeld. In Nederland heeft het NCP zich al eerder ontvankelijk verklaard voor 

een casus waarbij er sprake was van een handelsrelatie101. 

 

Relatie met het SER-IMVO kader 

De invulling die de OESO geeft aan het begrip ketenverantwoordelijkheid sluit aan bij de 

invulling van dit begrip in de SER/IMVO Verklaring en de verdere verkenning van dit begrip 

in de Tweede Voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Het gaat om het vrijwillige maar niet-vrijblijvende commitment van bedrijven 

om een positieve invloed uit te oefenen op het sociale en milieubeleid van hun 

toeleveranciers.  

De SER onderscheidt drie dimensies om de mate van ketenverantwoordelijkheid van 

bedrijven te duiden: frequentie, intensiteit en kenbaarheid. In de Tweede 

Voortgangsrapportage is betoogd dat het zinvol is om ook ‘ernst’ van de schendingen als 

criterium mee te nemen. De intensiteit en de frequentie van de betrekkingen hebben vooral 

betrekking op het hebben van leverage, het kunnen beïnvloeden van het beleid van de 

toeleverancier. De kenbaarheid hangt nauw samen met due diligence (zie hieronder). Een 

bedrijf heeft soms zeer vele toeleveranciers en kan daarom niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor alles wat er in de keten gebeurt. Wel mag van ondernemingen worden 

verwacht dat ze hun eerste toeleveranciers zorgvuldig selecteren en in hun ketens nagaan 

waar hun impact ligt en waar de belangrijkste MVO-issues spelen102. 

 

6.2.4 Due diligence 

 

Due diligence hangt nauw samen met de nieuwe aanbeveling inzake ongunstige effecten en 

ketenverantwoordelijkheid. MNOs worden geacht een op risicoanalyse gebaseerde due 

diligence uit te voeren om ongunstige effecten te vermijden. 

 

Onder ‘due diligence’ verstaan de richtlijnen een proces waardoor bedrijven de 

daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van hun handelen kunnen identificeren, 

voorkomen en verminderen en kunnen uitleggen hoe ze omgaan met de geïdentificeerde 

risico’s. Deze risicoanalyse kan deel uit maken van een breder managementsysteem voor 

bedrijfsrisico’s (enterprise risk management system), op voorwaarde dat de analyse verder 

gaat dan het managen van de materiële risico’s voor het bedrijf zelf en ook de risico’s voor 

de andere stakeholders en de omgeving behelst. De due diligence heeft betrekking op de 

activiteiten van het bedrijf zelf en op de keten.  

De Richtlijnen maken duidelijk dat de aard en omvang van due diligence om een maatwerk 

benadering vragen. De specifieke stappen die in een concreet geval gevraagd worden zijn 

afhankelijk van factoren als de omvang van de onderneming, de context waarin het bedrijf 

opereert, de specifieke aanbevelingen van de Richtlijnen en de ernst van de mogelijke 

schendingen. Bedrijven met veel toeleveranciers wordt aanbevolen zich te concentreren op 

die terreinen waar schendingen het meeste kunnen voorkomen en op grond daarvan de 

toeleveranciers te identificeren waarvan een risico-analyse wordt gemaakt. De richtlijnen 

geven geen algemene vormvereisten voor due diligence. 

 

Op het gebied van mensenrechten geven de richtlijnen wel specifieke vormvereisten. Deze 

komen verder aan de orde in paragraaf 6.2.5. Ook ten aanzien van het bestrijden van 

corruptie leggen de richtlijnen veel nadruk op interne controle en due diligence. 
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  Zie uitgebreider: SER, 2011, Tweede voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen, p. 109. 
102

  SER (2011), Tweede Voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, Den Haag, april 2011. 
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De mate waarin bedrijven voorzorg en risicobeheersing betrachten, speelt een belangrijke 

rol bij het oordeel over de medeplichtigheid of aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid 

van bedrijven bij de schending van MVO-normen in de productieketen103.  

 

6.2.5 Mensenrechten in de OESO-richtlijnen 

 

In de herziene OESO-richtlijnen is in het hoofdstuk over mensenrechten het ‘Respect’ 

gedeelte (dat zich richt op het bedrijfsleven) en een deel van het ‘Remedy’ gedeelte van de 

UN Guiding Principles on Business and Human Rights overgenomen (zie ook paragraaf 6.3). 

Dat is gebeurd middels zes aanbevelingen aan bedrijven en middels het commentaar bij 

deze aanbevelingen. In de zes aanbevelingen worden bedrijven opgeroepen de 

mensenrechten te respecteren en zich hieraan publiekelijk te committeren, schendingen of 

de betrokkenheid daarbij via de keten te voorkomen, due diligence op dit punt te 

betrachten en mee te werken aan de remedie van misstanden en schendingen: 

1. Mensenrechten te respecteren, wat betekent dat zij inbreuken op de mensenrechten 

van derden behoren te voorkomen en ongunstige effecten waarbij zij betrokken zijn 

behoren aan te pakken. 

2. In het kader van hun eigen activiteiten, het veroorzaken van of het bijdragen aan 

ongunstige effecten op mensenrechten te voorkomen en zulke effecten aan te pakken 

wanneer zij zich voordoen. 

3. Manieren te zoeken om ongunstige effecten op mensenrechten te voorkomen of te 

verminderen wanneer deze effecten direct verbonden zijn aan hun bedrijfsactiviteiten, 

producten of diensten via een zakelijke relatie, zelfs als zij zelf niet bijdragen aan 

deze effecten. 

4. Een beleid te hebben ten aanzien van het waarborgen van respect voor 

mensenrechten. 

5. Due diligence op mensenrechtengebied uit te voeren zoals gepast in het licht van hun 

omvang, de aard en context van activiteiten en de ernst van de risico’s op ongunstige 

effecten op mensenrechten. 

6. Via legitieme procedures te voorzien in of mee te werken aan de aanpak van 

ongunstige effecten op mensenrechten waar zij vaststellen dat zij deze effecten 

hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen. 

 

6.2.6  Verspreiding  

 

Met de vaststelling van de herziene OESO-richtlijnen begint een proces van verspreiding 

van de richtlijnen en het vergroting van de bekendheid ervan. De Nederlandse overheid, 

het NCP, MVO Nederland, werkgeversorganisaties (waaronder branche organisaties), 

werknemers organisaties en maatschappelijke organisaties hebben hier elk een eigen 

verantwoordelijkheid in.  

Ook op brancheniveau wordt nagegaan wat de herziene OESO-richtlijnen betekenen. Zo is 

de financiële sector in samenwerking met het Holland Financial Centre en het NCP is 

overleg over wat de herziene OESO-richtlijnen voor de financiële sector betekenen en wat 

kan worden verstaan onder ketenbeheer van banken. Later dit jaar verwacht men hier een 

publicatie over uit te brengen met aandacht voor due diligence, de synergie tussen 

standaarden en richtlijnen en het draagvlak binnen de sector104. 

Ook het OESO Investeringscomité zal een onderzoek uitzetten naar de betekenis van de 

OESO-richtlijnen voor de financiële sector, in het kader van zijn proactieve agenda om de 

implementatie van de Richtlijnen te bevorderen.  

 

                                            
103

  Zie SER, 2011,Tweede Voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, p. 143. 
104

  Zie ook http://www.oesorichtlijnen.nl/nieuws/verslag-ncp-stakeholderbijeenkomst-29-november-

2011/ 
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In hoofdstuk vier en bijlage drie is aangegeven hoe partijen in de commissie IMVO in de 

afgelopen periode invulling hebben gegeven aan de verspreiding van de OESO-richtlijnen 

en welke activiteiten voor 2012 gepland staan. 

 

6.3 UN Guiding Principles: normenkader voor bedrijven én overheden  

 

In 2005 besloot de VN om de Ontwerp Normen105 voor bedrijven en mensenrechten, waarin 

voorgesteld werd bedrijven grosso modo dezelfde plichten op te leggen als staten op het 

terrein van mensenrechten, niet verder in behandeling te nemen. Kofi Anan, de toenmalige 

algemeen secretaris van de VN, heeft toen John Ruggie gevraagd een nieuwe poging te 

doen voor het opstellen van een kader voor business and human rights. Dit heeft 

geresulteerd in de Guiding Principles die in juni 2011 zijn onderschreven.  

 

Het raamwerk rust op drie pijlers: 

 de plicht van de staat om bescherming te bieden tegen mensenrechtenovertredingen 

door derde partijen, waaronder ondernemingen (het protect gedeelte); 

 de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren (het respect 

gedeelte); 

 de noodzaak van meer effectieve toegang tot klachten- en beroepsmechanismen 

tegen vermeende mensenrechtenschendingen door bedrijven (het remedy gedeelte). 

 

Het raamwerk vat onder het begrip ‘mensenrechten’ in ieder geval de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens en de fundamentele arbeidsnormen in de ILO verklaring 

inzake Fundamentele Beginselen en Rechten op het Werk. 

 

Protect 

Hoewel het raamwerk betrekking heeft op bedrijven en mensenrechten bevat het een 

normenkader voor bedrijven én overheden. De achtergrond hiervan is dat schendingen van 

mensenrechten door bedrijven veelal terug te voeren zijn op ‘global governance gaps’ – 

situaties waarin internationaal erkende normen niet worden nageleefd als gevolg van 

falende publieke sturing. Deze global governance gap kan alleen gedicht worden door 

bedrijven en overheid gezamenlijk aan te spreken op hun verantwoordelijkheden om 

mensenrechten respectievelijk te respecteren en te beschermen. Van staten wordt daarbij 

verwacht dat ze: 

 stappen te zetten om bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen te voorkomen 

o.a. door een betere handhaving van bestaande wetgeving op dit vlak en waar nodig 

gewijzigde of nieuwe wetgeving om de governance gap te dichten;  

 op hun grondgebied gevestigde bedrijven aan te sporen, om mensenrechten te 

respecteren in hun wereldwijde activiteiten;  

 beleidscoherentie  te betrachten, onder meer door respect voor mensenrechten te 

vragen van bedrijven die steun of subsidies ontvangen, of waarmee de overheid een 

commerciële relatie aangaat. 

 

Respect 

Bedrijven worden geacht te vermijden dat zij door hun eigen activiteiten inbreuken op de 

mensenrechten van anderen veroorzaken of daaraan bijdragen106. Daarnaast moeten zij 

trachten te vermijden dat er ongunstige effecten op de mensenrechten optreden die direct 

gelieerd zijn aan hun bedrijfsactiviteiten, producten of diensten door een zakelijke relatie, 

zelfs als het bedrijf zelf niet bijdraagt aan deze effecten. Om aan deze 

                                            
105

  UN Draft Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business Enterprises 

with regard to human rights 
106

  Zie uitgebreider guiding principles 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21 en de toelichting daarop: 

http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-

2011.pdf . 

http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
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verantwoordelijkheden te voldoen moeten bedrijven een beleid ontwikkelen om 

mensenrechten te waarborgen en due diligence op dit terrein uitvoeren. Dit laatste houdt in 

dat bedrijven de daadwerkelijke en potentiële risico’s van misstanden van hun eigen 

handelen of het handelen van zakelijke relaties waaraan zij direct gelieerd zijn in kaart 

brengen, daar acties op ondernemen en communiceren hoe ze de mogelijke misstanden 

zullen tegengaan. Hierboven is in paragraaf 6.2.5 beschreven hoe dit gedeelte van het 

raamwerk is overgenomen in de OESO-richtlijnen.  

 

De acties die het bedrijf ten aanzien van zakelijke relaties wordt geacht te ondernemen 

hangen o.a. af van de invloed die het bedrijf kan uitoefenen, de mate waarin de relatie 

cruciaal is voor de onderneming, de ernst van de misstand en de vraag of de misstand 

wordt weggenomen als het bedrijf de zakelijke relatie beëindigt.  

 

Het raamwerk koppelt de zwaarte van de verantwoordelijkheden van bedrijven om 

inbreuken op de mensenrechten van derden te voorkomen dus aan de mate van directe 

betrokkenheid bij de inbreuk. Het vraagt van bedrijven hierin een actieve houding. Dit 

beginsel is in al zijn eenvoud bijzonder krachtig. Het sluit ook goed aan bij het karakter van 

mensenrechten die niet alleen rechten definiëren, maar ook verplichtingen en 

verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd laat het raamwerk ruimte voor flexibiliteit, maatwerk 

en het in aanmerking nemen van de concrete omstandigheden per geval. 

 

De Nederlandse afdeling van Global Compact, een initiatief van Kofi Annan uit 1999, heeft 

vorig jaar een gids opgesteld waarmee bedrijven de human rights due diligence in hun 

kernactiviteiten kunnen implementeren107 zodanig dat zij voldoen aan de condities van het 

raamwerk. Deze gids berust op de praktijkervaringen van tien grote Nederlandse 

multinationals die bij het Global Compact netwerk zijn aangesloten108. Voor elk van de 

stappen in het due diligence proces doet de gids gedetailleerde aanbevelingen, geeft het 

voorbeelden hoe bedrijven te werk kunnen gaan en wat ze moeten vermijden. Zij schenkt 

ook speciale aandacht aan de implementatie in het mkb. 

 

Remedy 

Wat klachten- en beroepsmogelijkheden betreft noemt het kader de plicht van staten om te 

zorgen voor effectieve en toegankelijke juridische en niet-juridische klachtenmechanismen 

tegen mensenrechtenschendingen. Bedrijven moeten volgens het kader op operationeel 

niveau klachtenmechanismen inrichten. Deze niet-juridische mechanismes moeten aan de 

volgende eisen voldoen: bekend en toegankelijk, transparant, voorspelbaar wat het proces 

betreft, overeenkomstig internationale normen wat de uitkomsten betreft en gebaseerd op 

bemiddeling en dialoog109.  

 

De Tweede Voortgangsrapportage van het SER-IMVO initiatief is uitgebreid ingegaan op 

remediemechanismen. Hierin heeft de commissie opgemerkt dat de toepassing van 

juridische en niet-juridische mechanismen in de praktijk verschillende uitkomsten zal 

bieden. Juridische remedies zullen in het algemeen meer zekerheid bieden ten aanzien van 

de te toetsen normen en handhaving. Vaak zullen juridische remedies ook een mogelijkheid 

tot sancties of schadevergoeding bieden, die minder vaak voorkomen bij de toepassing van 

niet-juridische remedies. Niet-juridische remedies zullen vaak voordelen kennen ten 

aanzien van toegankelijkheid, betaalbaarheid en snelheid. Bestaand externe niet-juridische 

                                            
107

  GC Netherlands (2010) How to do business with respect for human rights. A guidance tool for 

companies, June 2010, Business & Human Rights Initiative, Global Compact Network Netherlands. 
108

  Het gaat om AkzoNobel, Essent, Fortis, KLM, Philips, Rabobank, Randstad, Shell, TNT en Unilever. 
109

  Zie ook SER (2011), Tweede Voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, p. 105.  
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remedies concentreren zich op toekomstgerichte gezamenlijke probleemoplossing en 

dialoog110.  

 

In de Tweede Voortgangsrapportage IMVO is gepleit voor een uitbreiding van interne 

klachtenregelingen gericht op het voortijdig signaleren en rechtzetten van misstanden. De 

aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid hierover blijven actueel. Van belang is dat 

degene die de melding doet daarvan geen nadeel ondervindt. De Tweede 

Voortgangsrapportage onderstreept in het kader van remedies ook het belang van een 

goed functionerend NCP dat toegang biedt voor externe stakeholders uit productielanden en 

dat is gericht op onafhankelijke bemiddeling en toezicht. 

 

6.4 Relatie met ISO 26.000 

 

Het doel van de ISO 26.000 Guidance standard on social responsibility is om organisaties 

een handreiking te bieden als zij invulling willen geven aan hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. ISO 26.000 is consistent met de herziene OESO-richtlijnen, de UN 

Guiding Principles en biedt daarmee een praktisch handvat voor organisaties om invulling te 

geven aan IMVO. Het onderstaand kader licht enkele elementen van ISO 26.000 toe.  

 

ISO 26.000 

 

ISO 26.000 beoogt organisaties ondersteuning te geven bij het operationaliseren van hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, en beoogt praktisch advies te geven voor het 

identificeren en betrekken van stakeholders. Het is een document voor alle type organisaties, 

niet alleen voor ondernemingen. ISO 26.000 is te gebruiken ongeacht grootte of locatie van 

de organisatie, en omgeacht of die organisaties zich in ontwikkelde landen of in 

ontwikkelingslanden bevinden.  

 

ISO 26.000 beschrijft 7 principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid: het afleggen van 

rekenschap, transparantie, ethisch gedrag, respect voor de belangen van stakeholders,  respect 

voor de rechtsorde/wetgeving, respect voor internationale gedragsnormen, en respect voor 

mensenrechten. In ISO 26.000 worden daarnaast 7 kernthema’s beschreven: het 

overkoepelende thema van behoorlijk bestuur van de organisatie, en verder de thema‘s: 

mensenrechten, arbeidspraktijken, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden, en 

betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.  

 

Tot slot biedt ISO 26.000 aan organisaties handreikingen voor het integreren van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid in de gehele organisatie, en over hoe je er, op een 

geloofwaardige wijze, over zou kunnen communiceren.   

ISO 26.000 is geen norm waarin ‘eisen’ worden gesteld, maar een handreiking. ISO 26.000 is 

dus niet geschikt of bedoeld als basis voor certificatie. Vanwege de toenemende behoefte bij 

organisaties om te laten zien dat de richtlijn toepassen is door de normcommissie MVO van NEN 

in samenwerking met MVO Nederland de Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000 

ontwikkeld. Deze bevordert de dialoog tussen tussen een organisatie en haar stakeholders 

over de toepassing van ISO 26000. Op het Publicatieplatform van NEN kunnen organisaties 

de zelfverklaring met aanvullende informatie kunnen publiceren111. 

 

 

  

 

                                            
110

  SER (2011), Tweede Voortgangsrapportage Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, p. 76. 
111

  Zie: http://www.nen.nl/web/Publicatieplatform.htm en P. Hupperts en H. Kröder, 2011, De 

implementatie van MVO: praktijkcases en tools voor ISO 26000, Nederlands Normalisatie Instituut elft. 

http://www.nen.nl/web/Publicatieplatform.htm
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6.5 Level playing field 

 

Binnen de OESO zorgen de richtlijnen voor multinationale ondernemingen voor een gelijk 

speelveld voor internationaal ondernemen.  

De OESO-richtlijnen zijn van toepassing op alle Multinationale Ondernemingen (inclusief 

MKB-bedrijven voor zover zij op multinationale schaal actief zijn). Overigens geven de 

Richtlijnen geen definitie van een Multinationale Onderneming: zij vermelden slechts dat 

een MNO normaliter in meerdere landen gevestigd is en dat de diverse onderdelen hun 

operaties op diverse wijzen afstemmen.  

De Guiding Principles zijn van toepassing op alle bedrijven, waarbij de concrete 

doorwerking van de aanbevelingen flexibel is en mede afhangt van de omvang van 

bedrijven.  

 

Dit gelijke speelveld werkt ook door naar landen die de richtlijnen onderschrijven, zonder 

lid te zijn van de OESO. Zo hebben Argentinië, Brazilië, Egypte, Letland, Litouwen, 

Marokko, Peru, Roemenië en recent ook Colombia de richtlijnen onderschreven en 

onderhouden zij een eigen NCP112. Ook Rusland treft voorbereidingen om de richtlijnen te 

onderschrijven. Er zijn echter veel opkomende markten die geen lid zijn van de OESO en de 

richtlijnen ook niet onderschrijven.  

 

In het advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen heeft de raad aangegeven het  

noodzakelijk achten dat de OESO en de Nederlandse overheid een consistente inspanning 

leveren om te bewerkstelligen dat opkomende markten zoals China en India IMVO-normen 

invoeren die vergelijkbaar zijn met de OESO-richtlijnen, om zo een wereldwijd evel playing 

field voor internationaal ondernemen te bewerkstelligen.  

De OESO-richtlijnen bevatten de opdracht aan het OESO Investment Committee om hiertoe 

een dialoog aan te gaan met niet-leden van de OESO. De Europese Commissie geeft in 

bovengenoemde mededeling aan nauwer met de lidstaten, partnerlanden en relevante 

internationale fora samen te zullen werken om de naleving van internationaal erkende 

beginselen en richtsnoeren te promoten en voor meer consistentie te zorgen. 

 

Een voorbeeld van een dialoog met niet-leden van de OESO is het Memorandum of 

Understanding (MoU) over IMVO dat onlangs is gesloten tussen India en Nederland. 

Inmiddels is een gezamenlijke werkgroep ingesteld, waarin ervaringen en expertise ten 

aanzien van IMVO worden uitgewisseld113. Volgens berichten van de ILO bereidt India ook 

de ratificatie voor van het ILO-verdrag over het voorkomen van kinderarbeid114. Een andere 

relevante ontwikkeling is het vaststellen door de Indiase overheid van de tweede versie van 

de ‘National Voluntary Guidelines on Social, Environmental & Economic Responsibilities of 

Business’ in juli 2011. Hierin zijn negen principes opgenomen voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, met veel aandacht voor transparantie en 

ketenverantwoordelijkheid115. Deze principes vertonen veel overeenkomsten met de OESO-

                                            
112

  W. Quaedvlieg (2011), Herziening van de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, 

Internationale Spectator, jaargang 65 nr.9, september 2011. 
113

  Ministerie van EL&I (2011), Memorandum of Understanding for strengthening the cooperation 

between the Ministry of Corporate Affairs of India and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and 

Innovation of the Netherlands in the area of corporate governance and corporate social responsability, 

juni 2011.  
114

  Presentatie Rudi Delarue, ILO Brussel, tijdens de FNV conferentie ter gelegenheid van de World Day 

for Decent Work, 7 oktober 2011. 
115

  De richtlijnen bevatten de volgende algemene principes. Businesses should 1) conduct and govern 

themselves with ethics, transparency and accountability; 2) provide goods and services that are safe and 

contribute to sustainability; 3) promote the wellbeing of all employees; 4) respect and be responsive to 

the interests of all stakeholders; 5) respect and promote human rights; 6) respect, protect and make 

efforts to restore the environment; 7) act responsibly when engaged in influencing public and regulatory 

policy, 8) support inclusive growth and equitable development and 9) engage with, and provide value to 



56 

 

richtlijnen. De ‘National Voluntary Guidelines’ zijn zowel van toepassing op bedrijven in 

India als op de buitenlandse activiteiten van Indiase bedrijven. Een speciaal hoofdstuk is 

gewijd aan MVO in het MKB. Deze positieve ontwikkelingen niettegenstaande  zijn er helaas 

nog steeds veel meldingen van schendingen van de fundamentele arbeidsnormen in India. 

Een probleem dat bijvoorbeeld ook in de Nederlandse politiek veel aandacht krijgt zijn de 

misstanden in de Indiase kledingindustrie. De staatssecretaris van EL&I heeft de Tweede 

Kamer 23 mei 2011 aangegeven in zijn contacten met de Indiase politiek aandacht te 

vragen voor deze problematiek. 

 

Ook in China zijn er ontwikkelingen op het terrein van MVO, al is er nog een lange weg te 

gaan. Vanuit de Chinese overheid toenemende aandacht voor vormen van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en zijn er steeds meer bedrijven in China die aan een vorm van 

maatschappelijke verslaglegging doen116. China heeft een eigen MVO-standaard, de 

CSC9000T en verschillende lokale overheden hanteren eigen MVO-normen (zoals HM3000 

in Hangzhou). De beurzen van Shenzhen en Shanghai hanteren MVO-richtlijnen voor 

bedrijven die daar genoteerd zijn. Daarnaast komen veel MVO-elementen terug in de 

Chinese wetgeving op het terrein van arbeidsrecht (de Labour Law van 1994 en de Labour 

Contract Law van 2008) en milieu (zoals de China Hazardous Chemicals Legislation van 

2010)117. Tegelijkertijd zijn er uiteraard nog vele berichten over schendingen van 

mensenrechten (inclusief arbeidsrechten) in China. Dat er nog een lange weg te gaan is 

blijkt ook uit de informele stellingname van de Chinese overheid dat zij de UN Guiding 

Principles wel zou willen toepassen op Chinese bedrijven in het buitenland en buitenlandse 

bedrijven in China, maar niet voor Chinese bedrijven in China. 

 

Een belangrijke indicatie van een convergentie in het normenkader over mensenrechten en 

ondernemen is het aannemen van de Guiding Principles on Business and Human Rights 

door de VN-mensenrechtencommissie, besproken in paragraaf 6.3. Het respect gedeelte 

van de UN Guiding Principles is niet alleen opgenomen in de OESO-richtlijnen, maar ook in 

ISO 26.000 – dat door China is onderschreven en groot gezag heeft in Azië - en de IFC 

Performance Standards, die de basis vormen voor veel private standaarden. Met name van 

ISO 26.000 kan verwacht worden dat het verworven draagvlak ook elders tot gevolg heeft 

dat multistakeholders de uitwerking ter hand nemen – en dus mensenrechten en 

arbeidsnormen tot het normatieve kader verheffen. Ook is de ASEAN (Association of South 

East Asian Nationa) een mensenrechteninstrument aan het ontwikkelen dat gebaseerd is op 

de UN Guiding Principles118.  

  

                                                                                                                                     
customers and consumers responsibly. Zie voor de volledige richtlijnen:  

http://www.mca.gov.in/Ministry/latestnews/National_Voluntary_Guidelines_2011_12jul2011.pdf 
116

  Input Stephen Frost, directeur CSR Asia tijdens bijeenkomst ‘Chindia rules’ op 25 oktober 2011 in 

Amsterdam. 
117

  Ministerie van Buitenlandse Zaken (2010), Corporate Social Responsibility Starter Kit – a Guide 

towards responsible and sustainable business in China.   
118

  Toespraak professor John Ruggie, conferentie Responsible business conduct in a global context, 12-

12-2012.  

http://www.mca.gov.in/Ministry/latestnews/National_Voluntary_Guidelines_2011_12jul2011.pdf
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7. Eindevaluatie en toekomst initiatief 

 

7.1 Eindevaluatie 

 

Het SER IMVO initiatief startte eind 2008 met een Verklaring terzake, als uitvloeisel van het 

advies Duurzame Globalisering van juni 2008. Sindsdien zijn ook twee 

voortgangsrapportages uitgebracht (november 2009 en april 2011). 

Tegelijk met deze eindevaluatie heeft de SER een geactualiseerd advies uitgebracht over de 

globalisering onder de titel VEM: Verschuivende Economische Machtsverhoudingen. Dit 

vormt opnieuw het achterliggende beleidskader voor de SER-visie en –activiteit ten aanzien 

van IMVO. 

De commissie heeft zich in het IMVO initiatief gericht op drie punten, te weten (1) het 

verdiepen en breed uitdragen van de beleidsfilosofie, (2) zicht krijgen op de IMVO 

activiteiten van bedrijven en rapportages en communicaties daarover alsmede 

tekortkomingen hierin en (3) activiteiten gericht op de toepassing van IMVO.  

 

Het verdiepen en breed uitdragen van de beleidsfilosofie 

De commissie heeft de beleidsfilosofie, zoals verwoord in de Verklaring IMVO uit 2008, de 

afgelopen jaren breed uitgedragen. De SER-voorzitter heeft bij vele gelegenheden aandacht 

gevraagd voor de Verklaring en de ambitie die hierin is uitgesproken. De organisaties in de 

commissie hebben de beleidsfilosofie elk op eigen wijze uitgedragen in de vele activiteiten 

die zij op (I)MVO terrein hebben ondernomen. De eerdere voortgangsrapportages en 

hoofdstuk vier van deze eindevaluatie geven hier een goed overzicht van.  

 

Ook in de richting van de politiek hebben de partijen in de SER gezamenlijk 

verantwoordelijkheid voor IMVO genomen en uitgedragen. Het ondersteunen van het 

IMVO-initiatief is een belangrijk element van het beleid ter bevordering van IMVO en de 

voortgangsrapportages hebben veel aandacht gekregen van beleidsmakers. De 

voortgangsrapportages zijn ook aangeboden aan de verantwoordelijke bewindspersonen die 

hier ook formeel op hebben gereageerd. Ook zijn de rapportages aangeboden aan de 

relevante commissies van Tweede Kamerleden.  

 

Door middel van zijn activiteiten en rapportages heeft de commissie de dialoog over IMVO 

bevorderd tussen de stakeholders in de SER, de adviserende leden en door periodiek 

overleg met maatschappelijke organisaties. Jaarlijks is gesproken met MVO Platform. 

 

Nederland heeft (in diverse rollen) een prominente rol gespeeld in het herzieningsproces 

van de OESO-richtlijnen119. Het SER-initiatief heeft volgens de Nederlandse betrokkenen 

ook een stimulans gegeven aan het herzieningsproces. 

Door de toevoeging van aanbevelingen op het gebied van ongunstige effecten (‘adverse 

impact’), ketenbeheer, due diligence, een mensenrechtenhoofdstuk dat ook van toepassing 

is op de fundamentele arbeidsnormen en andere elementen uit de Tripartiete ILO-

Verklaring inzake multinationale ondernemingen en sociaal beleid én de UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights, bevatten de OESO-richtlijnen nu de belangrijkste 

elementen van het SER-IMVO kader. De SER heeft zijn genoegen hierover ook uitgesproken 

in het advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen.  

De herziening van de richtlijnen betekent dat het normatieve kader van de SER thans 

samenvalt met de OESO-richtlijnen, waardoor een apart SER-kader niet langer nodig is. 

 

Het verdiepen van de beleidsfilosofie heeft voornamelijk plaatsgevonden via een drietal 

verdiepende hoofdstukken in de Tweede Voortgangsrapportage (hfst. 10-13) over: 

                                            
119

  Wegens de omvang van de herziene OESO richtlijnen en het daarbij behorende commentaar is 

besloten de officiële Nederlandse vertaling daarvan niet als bijlage van deze eindevaluatie op te nemen 

maar apart te publiceren, voorafgegaan door hoofdstuk 6 van deze eindevaluatie. 
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 reikwijdte van ketenverantwoordelijkheid 

 wettelijke en niet-wettelijke remediemechanismen, waarbij ook uitgebreid in is 

gegaan op het vraagstuk van extraterritoriale werking van het recht 

 transparantie en verslaggeving; 

 het belang van due diligence. 

 

Ten aanzien van het begrip ketenverantwoordelijkheid constateert de commissie dat de 

omschrijving uit haar Verklaring van december 2008 en die uit de herziene OESO 

Richtlijnen van 2011 in essentie met elkaar sporen, zoals blijkt uit het slot van par. 6.2.3 

van deze eindevaluatie. 

 

Ook heeft een verdieping plaatsgevonden in het denken over de samenhang tussen IMVO 

en duurzame ontwikkeling. In het SER-advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen 

heeft de raad aangegeven dat waar sprake is van internationaal maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan duurzame groei en volwaardige werkgelegenheid in ontwikkelingslanden, in 

goede samenwerking met sociale partners en maatschappelijke organisaties. In hoofdstuk 

drie van deze eindevaluatie geeft de commissie aan dat maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en duurzaam ondernemen synoniem zijn geworden.  

 

Zicht krijgen op de IMVO activiteiten van bedrijven en rapportages en communicaties 

daarover  

De commissie heeft de afgelopen jaren de IMVO ontwikkelingen intensief gevolgd. Bij veel 

bedrijven ontwikkelt IMVO zich inmiddels duidelijk positief en zijn er talloze initiatieven. Het 

beeld verschilt per sector en naar de grootte van bedrijven (MKB versus grootbedrijf).  

 

Het beeld over de activiteiten en voortgang in maatschappelijke verslaggeving van de  circa 

vijfhonderd grootste bedrijven in Nederland is positief. De verschillende onderzoeken laten 

een consistent beeld van verbetering zien, zoals ook beschreven in hoofdstuk vijf. Ook is 

het percentage bedrijven dat een verslag heeft waarin een toelichting wordt gegeven op het 

beleid over ketenverantwoordelijkheid gestegen. De uitdaging is nu vooral dat de voortgang 

(en diepgang) zich de komende jaren doorzet, waarbij bedrijven een passende vorm van 

verificatie en stakeholderbetrokkenheid zoeken. 

Veel minder is bekend over de bredere toepassing van de BW-bepaling over niet-financiële 

informatie en het gebruik van RJ400 door de overige grote bedrijven op wie de BW-

bepaling van toepassing is. De resultaten ten aanzien van de vijfhonderd grootste 

bedrijven, zoals hierboven samengevat, geeft daarvoor wel enige indicatie.  

 

Om meer zicht te krijgen op IMVO in met name het MKB heeft de SER in het kader van de 

Tweede Voortgangsrapportage aan EIM opdracht gegeven om middels een enquête te 

onderzoeken wat bedrijven doen aan IMVO, toegespitst op duurzaam inkopen. Aan 517 

industriële bedrijven in de non-food sector zijn vragen gesteld over de strategie, het beleid 

rond duurzaam inkopen, hun inzicht in de keten, het inkoopproces, controle en monitoring 

van toeleveranciers, overleg met leveranciers en stakeholders en over transparantie en 

communicatie. 

Bedrijven gaven hierbij aan meer aan IMVO-activiteiten te ondernemen dan uit rapportages 

blijkt. De aandacht voor duurzaam inkopen blijkt toe te nemen naarmate bedrijven meer 

niet-westerse toeleveranciers en een zekere marktmacht hebben. Vier op de tien bedrijven 

heeft een duurzaam inkoopbeleid. De uitdagingen die uit het onderzoek naar vorig kwamen 

blijven onverminderd relevant: er is meer behoefte aan informatie over duurzaam inkopen 

en het is van belang de bekendheid van de fundamentele ILO-normen en de OESO-

richtlijnen onder bedrijven verder te vergroten, alsmede het bewustzijn over het belang van 

de sociale dimensie van duurzaamheid.  

De nieuwe OESO-richtlijnen zullen hieraan een extra impuls geven, evenals ISO 26.000. 
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Activiteiten gericht op toepassing van IMVO 

De commissie heeft ook een aantal stimulerende taken uitgevoerd, gericht op de toepassing 

van IMVO. De SER heeft, in samenwerking met MVO Nederland, een aantal bijeenkomsten 

georganiseerd over IMVO voor de branche organisaties. MVO Nederland heeft de branche 

organisaties verder ondersteund via het internationale brancheprogramma. Ook heeft de 

SER de initiatieven van de product- en bedrijfsschappen ten aanzien van (I)MVO 

gestimuleerd. In hoofdstuk vier is een overzicht gegeven van deze activiteiten. Van 

tenminste even groot belang is dat ook de afzonderlijke centrale organisaties vele 

activiteiten hebben ondernomen. 

 

Conclusie 

IMVO en duurzaamheid hebben de afgelopen jaren een duidelijker plaats op de agenda 

gekregen van vele bedrijfstakken en ondernemingen. Nu het bedrijfsleven in toenemende 

mate (I)MVO omarmt ontstaat vanuit de markt een aanjagende kracht om (I)MVO verder te 

versterken. MVO (en met name de planet dimensie) leidt hiermee tot innovatie, nieuwe 

producten en nieuwe afzetmogelijkheden. Dit wordt ook zichtbaar in de business-to-

business (B2B) markt en de rol die duurzaamheid speelt bij inkoop en aanbestedingen. Hier 

komt bij dat de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen bedrijven een sterke prikkel geeft 

om aandacht te besteden aan de planetdimensie van MVO.  

Voor bedrijven is daarnaast aandacht voor de factor ‘people’ vanzelfsprekend. Van oudsher 

gelden hiervoor de fundamentele arbeidsnormen. Daarnaast besteden sociale partners in 

toenemende mate in het CAO-overleg aandacht aan (I)MVO, inclusief aandacht voor 

zwakke groepen op de arbeidsmarkt. Tenslotte geldt hier toenemend dat de arbeidsmarkt 

om kwaliteit en kennis vraagt (schaarste). 

 

De commissie is positief gestemd over de voortgang die op het terrein van IMVO is bereikt, 

mede ondersteund door het SER/IMVO initiatief. Ook de stimulerende activiteiten van het 

kenniscentrum MVO Nederland (in 2004 ingesteld op basis van het SER-advies De winst 

van waarden) waren en zijn belangrijk voor bedrijven.  

Het beeld verschilt per sector en naar de grootte van bedrijven. Er blijven uiteraard 

uitdagingen ten aanzien van de verdere ontwikkeling van IMVO en de rapportage hierover. 

Ook het verder stimuleren van het MKB blijft van belang.  

 

Het is onmogelijk om de bijdrage van een initiatief als de SER IMVO-Verklaring aan de 

dynamiek ten aanzien van IMVO precies vast te stellen. De commissie heeft de 

beleidsfilosofie breed uitgedragen en is positief over de doorwerking hiervan in de politiek, 

het bedrijfsleven en de maatschappij. Zoals hierboven aangegeven, heeft de SER met 

genoegen vastgesteld dat de herziene OESO-richtlijnen de belangrijkste elementen van het 

SER/IMVO-kader bevatten. De commissie verwacht dat hier de komende jaren een 

belangrijke dynamiek van uit zal gaan. 

 

7.2  Op naar Rio+20! 

  

De vele dimensies van duurzame ontwikkeling lijken in 2012 verder bij elkaar te komen.  

Een tijd lang is door sommigen gedacht dat bij een economische recessie de aandacht 

hiervoor vanzelf zou verslappen. Duurzame ontwikkeling blijkt echter juist steeds meer de 

structurele uitweg uit de wereldomspannende crises. Een duurzaamheidsbenadering vergt 

dat alle partijen hun expertise inbrengen. 

 

Vanuit dat perspectief gaan ook het (internationale) bedrijfsleven, werkgevers- en 

werknemersorganisaties en NGO’s op weg naar de wereldwijde duurzaamheidsconferentie 

van Rio de Janeiro in juni as.  

 

Wat is Rio+20? 
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Van 20 t/m 22 juni 2012 zal in Rio de Janeiro de Conference on Sustainable Development 

plaatsvinden. De twee centrale thema’s van de conferentie zijn de vergroening van de economie 

in de context van een duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding alsmede het institutionele 

raamwerk voor duurzame ontwikkeling. 

Het is een high level conferentie van de VN voor staatshoofden/regeringsleiders. 

Voorafgaand is er een conferentie voor het bedrijfsleven voorzien, waarin ontmoetingen worden 

voorzien tussen leiders in politiek en bedrijfsleven en ook NGO ’s.  

In de conferentie wordt onderhandeld over een aldaar voorliggend concept-document, dat 

gebaseerd is op de input van regeringen, bedrijfsleven en talloze ngo’s.  

 

 

Het bedrijfsleven voelt zich sterk betrokken bij Rio+20120.  

Daartoe heeft ook op 11-12 april 2012 een voorbereidingsconferentie  

plaatsgevonden in Den Haag, gehost door de Nederlandse regering.  De voorzitter  van 

VNO-NCW heeft zijn visie op de Rio+20  conferentie en ‘groene groei’ geven in een 

beschouwing d.d. 11 april 2012 (zie bijlage 5). De International Organisation of Employers 

(IOE) heeft in een memorandum van mei 2012 eveneens  zijn visie uiteengezet. Een 

samenvatting is opgenomen als bijlage 6. In dit verband hebben VNO-NCW en MKB NL op 

21 maart jl. een integrale visie gepresenteerd op duurzame ontwikkeling en IMVO onder de 

titel Onze gemeenschappelijke toekomst121. Deze titel refereert aan het toen exact 25 jaar 

daarvoor gepubliceerde rapport-Brundtland. 

 

Ook de internationale vakbeweging hecht zeer veel belang aan de uitkomsten van de 

Rio+20 Conferentie. Ze ziet het Social Protection Floors initiatief van de ILO als een 

wezenlijk onderdeel van de agenda voor duurzame groei en armoedebestrijding122. 

 

De Rio-conferentie vindt plaats precies 40 jaar na het rapport van de Club van Rome, 25 

jaar na het rapport-Brundtland, 20 jaar na de eerste Rio-conferentie en ruim 12 jaar na de 

totstandkoming van het Earth Charter. 

Een van de inspiratiebronnen voor de conferentie is het Earth Charter (Handvest van de 

Aarde) dat in 2000 tot stand kwam als uitvloeisel van de eerste Rio+20 conferentie na 

jarenlange consultaties van en met non gouvernementele organisaties. Het Handvest wordt 

ook wel gezien als het complement van de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens uit 1948: aarde en mens als één levend geheel123. Een citaat daaruit: 

 

"Nu de wereld steeds meer verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar wordt, houdt de 

toekomst zowel grote gevaren als grote beloftes in (…)Wij moeten ons verenigen om een 

duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, 

universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede.". 

 

Een duurzame wereldsamenleving is uiteraard niet alleen een zaak van bedrijfsleven en 

overheden maar ook van maatschappelijke organisaties, media en uiteindelijk de burgers 

zelf. Het gaat dus in die zin om het bewustzijn daarvan bij alle burgers en hun verbanden. 

In de wereld van vandaag is de samenhang van alles – en daarmee de onderlinge 

                                            
120

 De inbreng van het internationale bedrijfsleven zal formeel plaatsvinden via Business Action for 

Sustainable Development 2012 (BASD 2012), bestaande uit Global Compact International, ICC en de 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
121

 VNO-NCW, MKB NL (2012) Onze gemeenschappelijke toekomst: integrale visie op duurzame ontwikkeling 

en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
122

 ITUC: Trade Unions on the move for RIO+20, http://www.ituc-csi.org/rio-20.html  
123
 De relatie tussen de verschillende dimensies van het Earth Charter en Rio+20 was ook aan de orde in 

het het Leadership Forum ‘Wings for Rio+20; a call for conscious collectieve action’ (Den Haag, 22-23 mei 
2012), waarvan VNO-NCW een van de organiserende partners was. Zie voor de spirituele dimensie van MVO 
ook de Tweede Voortgangsrapportage IMVO van de SER d.d. april 2011 (p. 152).  
 

http://www.ituc-csi.org/rio-20.html
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afhankelijkheden – zodanig (zichtbaar) geworden dat alleen handelen vanuit dat inzicht 

uiteindelijk voor alle partijen tot voordeel strekt. En dat inzicht is dus ook cruciaal voor 

hedendaags leiderschap in politiek, bestuur, bedrijfsleven en elders. 

Op dit moment is uiteraard nog onduidelijk welke resultaten de Rio+20 conferentie zal 

hebben. Wat de SER betreft is het hoe dan ook een gebeurtenis, die de noodzakelijke 

ontwikkeling naar een duurzame wereldsamenleving markeert. 

De SER-Commissie IMVO zal zich daarom direct na ommekomst van de Rio+20 conferentie 

in juni/juli buigen over de uitkomsten daarvan. 

 

 

7.3  Toekomst SER/IMVO initiatief 

 

Zoals hierboven beschreven is het institutionele IMVO-kader van de SER inmiddels 

opgegaan in de herziene OESO-richtlijnen en bijbehorende mechanismen voor stimulering 

en klachtenafhandeling. De SER onderschrijft de herziene OESO-richtlijnen volledig en 

hanteert de Richtlijnen als het nieuwe kader voor zijn IMVO activiteiten124.  In die richtlijnen 

wordt ook uitgebreid verwezen naar de relevante ILO-Verdragen en –Verklaringen alsmede 

de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, welke uiteraard evenzeer volledig 

tot het kader behoren. 

 

De sociale partners gaan door met het krachtig uitdragen van de herziene OESO-richtlijnen 

(inclusief ILO-normen en UN Principles), door middel van voorlichting en samenwerking met 

nationale en internationale partners om IMVO te bevorderen.  

De SER-commissie IMVO wil het proces van verdieping en implementatie van IMVO blijven 

volgen en begeleiden. Aan de hand van de ervaringen van bedrijven en stakeholders, 

internationale vergelijking, NCP uitspraken e.d. stelt de SER-commissie zich ten doel de 

komende jaren door middel van thematische rapportage verdieping en praktische 

handvatten te bieden voor de verdere implementatie van de nieuwe internationale normen.  

 

Bij deze verschuiving van taken past een andere opzet van de jaarlijkse rapportages. De 

SER-commissie neemt zich voor om in de komende periode drie thematische rapportages 

uit te brengen (medio 2013, medio 2014 en eind 2015), mede op basis van verschillende 

zwaartepunten van de OESO-richtlijnen. Dit biedt de mogelijkheid om na te gaan welke 

voortgang er op een bepaald deelgebied wordt geboekt, welke dilemma’s hierbij spelen en 

hoe bedrijven en stakeholders hier mee om kunnen gaan, o.a. door de beschrijving van 

best practices. Mogelijke jaarthema’s zijn due diligence, mensenrechten/arbeidsrechten, 

ketenbeheer, (I)MVO en MKB, duurzaam consumeren etc.. Een thematische insteek biedt 

ook goede mogelijkheden om aandacht te besteden aan sectorale en internationale 

vergelijking, enerzijds ten behoeve van het beleidsleren en anderzijds voor het verkrijgen 

van meer inzicht in de effectiviteit van IMVO-beleid en de doorwerking in productielanden. 

Daarnaast biedt het de mogelijkheid om in te gaan op de implementatie en toepassing van 

de Richtlijnen in concrete situaties en aan beleidscoherentie binnen ondernemingen en in 

het overheidsbeleid. 

Voor een bepaald jaarthema kan de commissie ook tijdelijk worden uitgebreid met 

relevante deskundigen of stakeholders. 

 

In een inleidend hoofdstuk van de jaarlijkse thema rapportages zal de commissie blijven 

reflecteren op de algemene ontwikkelingen ten aanzien van IMVO – zowel in kwalitatieve 

als kwantitatieve zin - inclusief de monitoring rapportages die hierover gepubliceerd 

worden, waaronder de Transparantiebenchmark. Eind 2015 zal dan tevens opnieuw bezien 

worden of respectievelijk hoe het project gecontinueerd zal worden voor een nieuwe 3-

jaarsperiode. 

                                            
124

 De SER Verklaring IMVO heeft hiermee in formele zin geen werking meer en zal ook niet vervangen 

worden.  
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Het ligt voor de hand ook de stimulerende activiteiten te koppelen aan de thematische 

rapportages. Hierbij valt te denken aan thema conferenties en netwerkbijeenkomsten. 

Daarnaast zal de SER-commissie nagaan hoe de stimulerende activiteiten richting bedrijven 

(inclusief OR), branches (inclusief CAO-onderhandelaars in de sector) en maatschappelijke 

organisaties voortgezet kunnen worden. Daartoe zal de SER-cie ook het advies 

Medezeggenschap en (I)MVO en bijbehorende bijlage bij het Voorbeeldreglement 

Ondernemingsraden onder de aandacht blijven brengen.  

 

Verder zal de commissie na gaan hoe de activiteiten van de SER-commissie en MVO 

Nederland (nog) beter op elkaar aan kunnen sluiten. De SER Commissie IMVO vraagt MVO 

Nederland een vervolgvoorstel te ontwikkelen voor het huidige internationale 

brancheprogramma dat in september 2012 afloopt. Dit voorstel zal in moeten spelen op de 

vragen en behoeften van bedrijven en brancheverenigingen met betrekking tot de 

implementatie van IMVO en de OESO-richtlijnen. Het zal vervolgens aan het ministerie van 

EL&I worden voorgelegd met het verzoek dit programma te ondersteunen.  

 

De commissie hecht aan de dialoog met maatschappelijke organisaties en wil deze in een 

volgende periode verder voortzetten en verder verdiepen. De betrokkenheid van 

maatschappelijke organisaties als stakeholder is immers van belang om de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven nader in te vullen.   

Naast het reguliere overleg met MVO Platform bieden thematische rapportages goede 

mogelijkheden om gespecialiseerde organisaties uit te nodigen voor een hoorzitting of 

consultatie rond een bepaald thema. Hiermee wil de commissie zijn platform functie ten 

aanzien van IMVO verder versterken.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Samenstelling van de commissie IMVO 

 

Onafhankelijke leden   Plaatsvervangers 

dr. A.H.G. Rinnooy Kan (voorzitter) 

prof. dr. J.H. Garretsen 

prof. mr. P.F. van der Heijden 

 

Ondernemersleden 

mr. J.W. van den Braak (VNO-NCW)  drs. P.J.L. Bongaerts (tot 26-3-2012)  

       mw. mr. L.A.M.C. van Beek (vanaf 20-4-2012) 

drs. G. van der Grind (LTO Nederland)  

drs. K.B. van Popta (MKB-Nederland) mr. W.M.J.M. van Mierlo 

 

Werknemersleden 

mr. P.J. Gortzak (FNV)   mw. L.M. van Westerlaak 

drs. E. Haket (MHP) 

drs. M. Hordijk  (CNV)      

 

Adviserende leden 

Mr. F.W.R. Evers (voorzitter Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen) 

L. W. Lageweg (directeur MVO Nederland) 

 

Ministeriële vertegenwoordigers  

mw. drs. E. Akkerman (EL&I)  

mw. drs. J.F. Scherpenzeel (EL&I)  

 

Secretariaat 

dr. B. van Riel 

mw. drs. A.I. van Selm 
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Bijlage 2 Reacties staatssecretaris Bleker en samenvatting TB 2011 

 

A Reactie op de Tweede Voortgangsrapportage 

 

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

Nr. 106 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN 

INNOVATIE  

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 27 april 2011 

 

Op 17 maart 2011 publiceerde de Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen van de SER haar tweede voortgangsrapportage. In deze brief reageer ik op 

deze voortgangsrapportage. Daartoe zet ik eerst mijn uitgangspunten voor internationaal 

maatschappelijk verantwoord ondernemen uiteen.  

«Maatschappelijk verantwoord» is een kwalificatie voor een basishouding van ondernemen. 

We zeggen van ondernemers dat zij «maatschappelijk verantwoord» ondernemen als zij 

handelen vanuit het bewustzijn dat de samenleving als het ware een vergunning heeft 

gegeven voor hun opereren. Deze vergunning impliceert dat men mag verwachten dat zij 

ook de dimensies people en planet zullen betrekken in hun bedrijfsbeslissingen.  

 

Nationaal is helder gedefinieerd in wetgeving waar bedrijven aan moeten voldoen als het 

gaat om milieu en sociale aspecten. MVO uit zich dan in prestaties die uitstijgen boven 

wettelijke vereisten. Om wélke prestaties het gaat, kan voor ieder bedrijf anders liggen.  

Internationaal MVO (IMVO) is primair gericht op de bevordering van fatsoenlijk 

ondernemen in situaties waarin internationaal erkende normen niet wettelijk zijn 

vastgelegd of (kunnen) worden afgedwongen, de zogenaamde «global governance gap».  

De overheid kan niet via Nederlandse regelgeving garanties geven voor het gedrag van 

bedrijven in het buitenland. De extraterritoriale werking van Nederlandse regelgeving kent 

haar beperkingen. De handhaving ervan zou immers òf extreem kostbaar, òf onmogelijk 

kunnen zijn vanwege de eventuele noodzaak tot inmenging in de juridische autonomie van 

het gastland. Nederland zet zich ervoor in om de nationale juridische infrastructuur van 

landen te versterken. Verbetering van de kwaliteit van de rechtsstaat, binnen een lokale 

context van een land, als onderdeel van het streven naar verbetering van bestuur, is 

essentieel voor duurzame verandering en kan rekenen op Nederlandse steun.  

 

IMVO kan worden beschouwd als de bijdrage van het bedrijfsleven aan het dichten van de 

global governance gap. De sociale partners erkennen dit in hun advies »Duurzame 

globalisering een wereld te winnen1 door terecht te constateren dat er meer aandacht moet 

zijn voor IMVO. Juist omdat IMVO in de praktijk vaak om bedrijfsafhankelijke en 

contextgebonden oplossingen vraagt, juich ik het toe dat de sociale partners zelf de 

handschoen hebben opgepakt en eind 2008 het SER IMVO-initiatief zijn begonnen. Het 

kabinet verwelkomt de inzet van de werkgeversorganisaties om IMVO als een van de 

centrale uitdagingen voor het bedrijfsleven te zien en hun inspanningen om de leden te 

stimuleren om deze uitdagingen aan te gaan. Overigens ga ik ervan uit dat alle relevante 

organen van de onderneming zich hiermee bezig houden, zoals de Raad van Bestuur, de 

Ondernemingsraad en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  

De overheid ondersteunt het bedrijfsleven bij zijn invulling van internationaal MVO met een 

breed scala van instrumenten zoals de OESO-richtlijnen voor Multinationale 

Ondernemingen, economische diplomatie (zoals ook aangegeven in de recente actualisering 

van de Mensenrechtenstrategie van het kabinet2), voorlichting via AgentschapNL en MVO 

Nederland, de Transparantiebenchmark, beleid ten aanzien van maatschappelijke 

verslaggeving en het duurzaam inkopen-beleid van de overheid (als afnemer en als 

voorbeeld). Centraal staan de OESO-richtlijnen omdat deze richtlijnen door de overheid als 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26485-106.html#ID-111874-d28e149
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26485-106.html#ID-111874-d28e164


65 

 

referentie worden gesteld voor de internationale activiteiten van alle Nederlandse bedrijven. 

Bedrijven kunnen terecht bij het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP) 

voor advies en voor bemiddeling bij meldingen van vermeende schendingen van de 

richtlijnen. Op dit moment worden de richtlijnen geactualiseerd. In de onderhandelingen 

maakt Nederland zich onder andere sterk om het gedachtegoed van Professor Ruggie, de 

VN vertegenwoordiger voor bedrijfsleven en mensenrechten, breed in de nieuwe richtlijnen 

te incorpereren.  

Daarnaast ondersteunt de overheid het SER-initiatief met capaciteit die ter beschikking 

komt via MVO Nederland. Brancheorganisaties die hun leden willen helpen bij de invulling 

van ketenverantwoordelijkheid in hun specifieke omstandigheden kunnen daar een beroep 

doen op het door mijn ministerie gesubsidieerde Internationaal Brancheprogramma.  

 

De overheid kan bij IMVO, zoals gezegd, veelal niet op resultaatsniveau handhaven. Wèl 

kan zij aandringen op de ontwikkeling van systemen en processen die MVO bevorderen en 

passen bij de aard, omvang en omstandigheden van individuele bedrijven. Met deze 

systemen en processen kunnen de bedrijven hun zorgvuldigheid versterken, maar een 

garantie kunnen ook zij niet geven. Vele internationale ketens zijn immers complex en ook 

de invloed die een bedrijf kan uitoefenen kent vaak zijn beperkingen.  

In het algemeen heeft het Nederlandse bedrijfsleven internationaal een goede MVO-

reputatie. Ik ben er van overtuigd dat het in het buitenland bijdraagt aan hogere 

standaarden ten aanzien van mens en milieu. Ik wil dat graag bestendigd en versterkt zien. 

Mijn ideaalbeeld is dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een «pleonasme» wordt.  

 

De tweede voortgangsrapportage van het SER-initiatief biedt een indicatie van hoe het met 

internationaal MVO in Nederland gesteld is. De voortgangsrapportage laat zien dat op vele 

fronten hard wordt gewerkt aan ketenverantwoordelijkheid. Hoopgevend is dat de sociale 

partners diverse activiteiten hebben ondernomen om te duiden wat 

«ketenverantwoordelijkheid» inhoudt en om bedrijven aan te zetten tot meer inspanningen 

op het gebied van IMVO.  

 

Voor deze voortgangsrapportage heeft de SER aan EIM gevraagd om 

ketenverantwoordelijkheid bij ondernemingen in de industriële sector (non food) en 

groothandel te inventariseren. Voor de hoofdzakelijk MKB-ondernemers die aan het 

onderzoek deelnamen is ketenverantwoordelijkheid geïnterpreteerd als «duurzaam 

inkoopbeleid». Daarbij is specifiek gekeken naar het duurzaam inkoopbeleid voor 

toeleveranciers uit niet-westerse landen. Dit onderzoek geeft het beeld dat vier op de tien 

bedrijven een duurzaam inkoopbeleid hebben. De bedrijven die aangeven geen expliciet 

duurzaam inkoopbeleid te hebben, zeggen voor een deel daar wel mee bezig te zijn en/of 

alleen te werken met gecertificeerde leveranciers. Als belemmeringen worden genoemd de 

omvang en complexiteit van een duurzaam inkoopbeleid, een gebrek aan middelen, en te 

hoge kosten en te weinig toegevoegde waarde. Een aanzienlijk deel van de 

onderzoeksgroep geeft aan behoefte te hebben aan meer informatie.  

Ik juich het toe dat de SER zelf een onderzoek heeft gedaan naar de IMVO-activiteiten van 

het MKB. Een overzicht van de inspanningen van individuele bedrijven op het gebied van 

ketenverantwoordelijkheid kan inzicht bieden in nut en noodzaak van nadere acties op dit 

gebied. In aanvulling op de resultaten van de Transparantiebenchmark geeft het onderzoek 

aan waar nog uitdagingen liggen. Dit onderzoek biedt een basis voor het vaststellen van de 

voortgang van het bedrijfsleven op het vlak van IMVO.  

Ik zie het als een bemoedigend teken dat bedrijven volgens het onderzoek naarmate zij 

meer niet-westerse leveranciers hebben vaker tot de koplopers behoren op het vlak van 

ketenverantwoordelijkheid. Het percentage bedrijven dat aangeeft alle 

eerstelijnsleveranciers op de hoogte te brengen dat ze kunnen rekenen op sancties als ze 

zich niet aan de gestelde MVO criteria houden is aanzienlijk hoger dan volgens de 

Transparantiebenchmark uit maatschappelijke verslagen blijkt. Zoals gezegd, ben ik er van 

overtuigd dat het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland bijdraagt aan het verhogen 
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van standaarden op het vlak van mensenrechten, milieu en arbeidsomstandigheden. Toch 

behoort volgens het EIM-onderzoek meer dan de helft van de bedrijven tot de 

achterblijvers als het gaat om het stellen van eisen in de keten. Iets minder dan de helft 

van de bedrijven zegt zelfs weinig of niets aan MVO te doen.  

In dit licht ga ik in het navolgende in op de inzet van brancheorganisaties, 

maatschappelijke verslaggeving, de dialoog met stakeholders, de nadere uitwerking van 

het «Ruggie-raamwerk», en de rol van ketenverantwoordelijkheid bij de topsectoren.  

 

Inzet van brancheorganisaties 

Ik vind het van groot belang dat de achterblijvers worden gestimuleerd zich meer in te 

zetten voor IMVO en dat hun aantal significant vermindert. Peer pressure is de drijvende 

kracht achter zelfregulering via het SER-initiatief. Ik zou daarom graag zien dat de sociale 

partners meer doen om achterblijvers mee te krijgen. De bijeenkomst die in de zomer door 

de SER IMVO-commissie in samenwerking met MVO Nederland zal worden georganiseerd 

kan mijns inziens een goede aanzet vormen. Ik zal dan ook aanwezig zijn bij deze 

bijeenkomst en het ook financieel ondersteunen.  

Voor de brancheorganisaties lijkt mij een rol weggelegd om de bij hen aangesloten 

bedrijven te wijzen op de noodzaak tot het nemen van ketenverantwoordelijkheid. Onder 

meer ten aanzien van het helpen verduidelijken en verstrekken van informatie over wat 

ketenverantwoordelijkheid en «duurzaam inkopen» voor hun leden praktisch kan inhouden.  

Ik wil graag drie mogelijkheden onder de aandacht brengen die brancheorganisaties hierbij 

kunnen ondersteunen. 

Ter eerste het Internationaal Brancheprogramma van MVO Nederland. Het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ondersteunt het Internationaal 

Brancheprogramma van MVO Nederland als een instrument dat door het bedrijfsleven kan 

worden benut in het zetten van stappen op het gebied van IMVO. De sociale partners 

hebben aangegeven deze ondersteuning te waarderen. Desalniettemin wordt dit instrument 

tot op heden onderbenut. De sociale partners zouden aan kunnen geven welke 

ondersteuning zij van het Internationaal Brancheprogramma verwachten. Uit de 

voortgangsrapportage blijkt immers dat er behoefte is aan voorlichting en hulp bij bedrijven 

in hun beleid met betrekking tot ketenverantwoordelijkheid.  

Ten tweede heeft de EU een aantal instrumenten die zijn gericht op het bevorderen van 

ketenverantwoordelijkheid. Zo financiert de Europese Commissie MVO-sectorstudies, zodat 

bedrijven gezamenlijk sectorspecifieke MVO-kwesties kunnen identificeren en elkaars best 

practiceskunnen adopteren. Verder wordt onder het Zevende Kaderprogramma een project 

uitgevoerd om de impact van MVO in de dimensies people, planet en profit beter te kunnen 

meten. Daartoe is een consortium van zestien Europese kennisinstellingen op dit gebied 

opgericht.  

En ten derde zijn er instrumenten als ISO 26 000 en de hulpmiddelen van het Global 

Reporting Initiative (GRI). ISO 26 000 biedt bedrijven een handreiking voor het 

incorporeren van MVO in de bedrijfsvoering. Het Nederlandse normalisatie instituut NEN 

ontwikkelt met steun van mijn ministerie een methode waarmee bedrijven zelf kunnen 

verklaren dat zij ISO 26 000 toepassen. GRI heeft zijn maatschappelijke 

verslaggevingrichtlijnen voor vele sectoren gespecificeerd. Ook hieruit kunnen bedrijven 

inspiratie putten voor hun MVO-beleid.  

 

Maatschappelijke verslaggeving 

Het onderzoek van de SER laat zien dat veel bedrijven zich nog onvoldoende bewust zijn 

van ketenverantwoordelijkheid. Daarnaast blijkt uit de Transparantiebenchmark enerzijds 

dat de gemiddelde score van de kopgroep is gestegen en dat deze kopgroep ook 

internationaal aan de top staat wat betreft transparantie, maar anderzijds ook dat ongeveer 

de helft van de bedrijven niet openbaar rapporteert over hun MVO-beleid. De SER geeft 

terecht aan dat er op dit vlak nog volop ruimte voor verbetering is.  

Verslaggeving leidt niet alleen tot informatieverstrekking aan stakeholders, maar ook tot 

bewustwording bij de bedrijven zelf. Ook in andere Europese landen en binnen de Europese 
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Commissie is dit onderwerp van aandacht. In Denemarken en Frankrijk bestaat mede 

daarom een vorm van verplichte maatschappelijke verslaggeving. Er zijn echter meerdere 

manieren waarop relevante informatie openbaar kan worden gemaakt. De Europese 

Commissie heeft de lidstaten geconsulteerd over de mogelijkheden tot verbetering van 

bedrijfsrapportage over MVO in de EU, waaronder ook de aanscherping van de bestaande 

richtlijn voor niet-financiële informatie. In het lopend overleg van de Europese Commissie 

hierover met bedrijfsleven, stakeholders en lidstaten groeit het draagvlak voor een «comply 

or explain» model. Dat wil zeggen dat specifiek benoemde groepen bedrijven òf een 

maatschappelijk verslag moeten maken, òf moeten uitleggen waarom deze verplichting in 

hun situatie niet van toepassing is. Daarnaast is er interesse getoond in de 

Transparantiebenchmark. De Europese Commissie zal haar bevindingen en aanbevelingen 

opnemen in een Mededeling die naar verwachting dit najaar gereed zal zijn. In mijn reactie 

op de Mededeling, die ik de Tweede Kamer voor het eind van het jaar zal doen toekomen, 

zal ik de stand van zaken ten aanzien van maatschappelijke verslaggeving in Nederland 

betrekken.  

 

Dialoog met stakeholders 

Hoewel ondernemers en hun werknemers het meest rechtstreeks betrokken zijn bij 

bedrijfsbeslissingen over het nemen van ketenverantwoordelijkheid, is maatschappelijk 

verantwoord ondernemen bij uitstek een onderwerp dat niet uitsluitend de sociale partners 

aangaat. Ik zie het als een bemoedigende ontwikkeling dat voor deze voortgangsrapportage 

de IMVO-commissie van de SER de maatschappelijke organisaties in het MVO Platform 

heeft geconsulteerd.  

Ik wil hier ook de hoop uitspreken dat de sociale partners de maatschappelijke organisaties 

nog meer zullen gaan betrekken bij hun initiatief. In dit licht waardeer ik de «open agenda» 

van de SER-commissie en zie ik graag dat deze nadrukkelijker ingevuld wordt.  

 

Uitwerking van het Ruggie-raamwerk 

Ik heb waardering voor de wijze waarop de SER IMVO-commissie de in de IMVO -verklaring 

neergelegde basisfilosofie heeft verdiept. Belangrijke noties zijn dat van bedrijven mag 

worden verwacht dat zij hun eerste toeleverancier zorgvuldig selecteren en dat ten aanzien 

van specifieke risico’s dieper in de keten mag worden verwacht dat ze zich,op basis van 

eigen waarneming of op basis van publicaties van overheden, internationale organisaties 

zoals de ILO of ngo’s, een algemeen beeld vormen van potentiële risico’s in de keten.  

Ten aanzien van de reikwijdte van ketenverantwoordelijkheid wil de overheid met name 

aandacht vragen voor de praktische uitwerking en nadere (branchegewijze) concretisering 

van het Ruggie-raamwerk. Global Compact Nederland heeft hierin met zijn publicatie «How 

to do business with respect for human rights» een zeer waardevolle pro-actieve stap gezet. 

De Nederlandse overheid wil een verdere impuls geven aan het werk van Ruggie. Hierbij is 

actieve participatie van de sociale partners in de SER en de meest relevante 

brancheorganisaties van groot belang. Het kabinet ziet ondersteuning van de SER van het 

raamwerk van Ruggie als een waardevolle aanvulling op de IMVO-verklaring van december 

2008.  

 

Topsectoren 

Het kabinet werkt samen met bedrijven en kennisinstellingen aan het versterken van de 

concurrentiekracht en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. In de 

Bedrijfslevenbrief3 is aangegeven dat het Kabinet zich richt op het wegnemen van 

belemmeringen en daarbij bijzondere aandacht geeft aan topsectoren. De in de 

Bedrijfslevenbrief geïdentificeerde topsectoren zijn sterk internationaal georiënteerd. Via 

hun aanvoerketens creëren zij maatschappelijke effecten in andere landen. Er liggen dus 

belangrijke uitdagingen voor bedrijven in de topsectoren op het vlak van internationale 

ketenverantwoordelijkheid. De topteams is gevraagd om in hun agenda´s aandacht te 

besteden aan de thema´s buitenlandbeleid en duurzaamheid in brede zin. Ik ga ervan uit 

dat de topteams bij de uitwerking van hun agenda´s niet alleen aandacht zullen besteden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26485-106.html#ID-111874-d28e312
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aan de economische kansen voor hun topsectoren in het buitenland maar ook aan de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven daarbij dragen, bijvoorbeeld in hun 

aanvoerketen vanuit het buitenland.  

 

Tot slot 

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen vereist in zijn uitvoering 

maatwerk. Mede door het werk van professor Ruggie ontstaat meer inzicht in de morele 

(mede)verantwoordelijkheid van bedrijven voor maatschappelijke effecten in hun 

productieketens en in welke consequenties dat inzicht binnen zakelijke verhoudingen zou 

moeten hebben voor de bedrijfsorganisatie en bedrijfsbeslissingen. In de komende jaren zal 

duidelijker worden wat dit in de praktijk betekent. De SER heeft deze uitdaging reeds 

opgepakt. Ik spreek daarvoor mijn waardering uit en zal in de aanloop naar de genoemde 

bijeenkomst van de SER IMVO-commissie nader met de sociale partners van gedachten 

wisselen over de voortgang ten aanzien van de ambities van hun initiatief.  

 

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

H. Bleker  

 

B Reactie op de Transparantiebenchmark 2011  

 

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen  

Nr. 103 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN 

INNOVATIE  

 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

Den Haag, 10 maart 2011 

 

Bijgaand bied ik u de resultaten van de Transparantiebenchmark 2010 aan.  

 

De Transparantiebenchmark is een belangrijk beleidsinstrument op het gebied van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland. Het geeft van bijna 500 van de 

grootste in Nederland actieve bedrijven inzicht in de transparantie in maatschappelijke 

jaarverslaggeving.  

 

Een goede verslaggeving over MVO-beleid en -activiteiten stelt belanghebbenden in staat 

om met een bedrijf in dialoog te treden. Dat geeft het bedrijf vervolgens een extra prikkel 

een stap verder te komen in het denken en doen ten aanzien van MVO.  

 

De SER gebruikt de resultaten om de voortgang van zijn initiatief internationaal MVO te 

monitoren. 

Afgelopen jaar is een aantal veranderingen doorgevoerd in de Transparantiebenchmark: 

– Verbreding: De onderzoeksgroep is uitgebreid van 183 naar 473 ondernemingen. 

Ondernemingen zijn geselecteerd op basis van een aantal selectiecriteria ten aanzien van 

omvang. Vijf (kleinere) ondernemingen zijn daarnaast vrijwillig toegetreden.  

– Verdieping: De criteria zijn geactualiseerd om de stimulerende werking voor de kwaliteit 

van maatschappelijke verslaglegging te vergroten. Ze zijn gebaseerd op de nieuwe richtlijn 

400 van de Raad voor de Jaarverslaglegging. Door deze actualisatie zijn de scores dit jaar 

niet één op één te vergelijken met voorgaande jaren.  

– Vernieuwing: De website is interactief gemaakt – de scores van alle ondernemingen zijn 

te zien en er kunnen eenvoudig vergelijkingen worden gemaakt. De 

beoordelingssystematiek is vernieuwd. Ondernemingen kunnen zelf hun informatie 

beoordelen op basis van een online self assessment. Zij krijgen het vertrouwen dat ze dit 

waarheidsgetrouw doen («high trust» principe); hun input wordt op kwaliteit getoetst.  



69 

 

Op deze manier worden ondernemingen meer betrokken en is het leereffect groter. Ook 

past deze aanpak bij het uitgangspunt dat bedrijven zelf belang hebben bij en zelf 

verantwoordelijk zijn voor MVO.  

 

De meerderheid van de ondernemingen is positief over de self assessment. Niet uitgesloten 

kan worden, dat een aantal ondernemingen de self assessment rooskleurig invult. Correctie 

kan plaatsvinden door de uitvoerder van de Transparantiebenchmark en door de partijen in 

de maatschappij die de scores van bedrijven kunnen zien via de website.  

De resultaten van de Transparantiebenchmark 2010 geven het volgende beeld: 

– Bedrijven scoren, door de nieuwe criteria, over het algemeen iets lager dan vorig jaar. Dit 

komt doordat de lat wat hoger is gelegd, om voortdurend te blijven uitdagen tot 

verbetering. Overigens is de gemiddelde score van de kopgroep gestegen.  

– De uitbreiding van het aantal bedrijven heeft geleid tot een flink aantal bedrijven met een 

nulscore. Dit betekent dat ze geen maatschappelijk jaarverslag hebben of het niet 

(kosteloos) openbaar hebben gemaakt.  

Het betekent niet dat deze bedrijven geen MVO beleid hebben, het wil zeggen dat ze er 

(nog) niet transparant over zijn. 

– De winnaar van De Kristal, de nieuwe prijs voor het bedrijf dat als hoogste eindigt in de 

Transparantiebenchmark, had 197 (uit 200) punten: KPN.  

– Er zijn grote verschillen tussen sectoren. De sectoren «Transport» en «Banken» scoren 

het hoogst, de sectoren «Universiteiten» en «Retail» het laagst.  

 

De opdracht tot uitvoering van de Transparantiebenchmark is voor twee jaar (afgelopen en 

komend jaar) verleend aan KPMG. Door de nieuwe opzet blijft de Transparantiebenchmark 

ook in 2011 een effectief instrument om via transparantie en dialoog verder te komen op 

het gebied van MVO, zowel voor bedrijven die beginnen als voor ondernemingen die al 

vergevorderd zijn.  

 

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

H. Bleker  

 

C Samenvatting Transparantiebenchmark 2011 

 

Als alles transparant wordt, zie je niets meer. Het is een veelgehoorde verzuchting over de 

maatschappelijke trend naar meer informatieverschaffing.  Meer informatie staat immers 

niet gelijk aan meer inzicht. Sterker nog: een overkill aan informatie kan het zicht op de 

werkelijkheid juist wegnemen. Het is dan ook zaak om op de juiste manier met het thema 

transparantie om te gaan en er vooral geen afvinkexcercitie van te maken. Dat is ook 

precies wat we beogen met de jaarlijkse Transparantiebenchmark. 

We willen met deze benchmark graag inzichtelijk maken hoe transparant Nederlandse 

bedrijven zijn over hun (duurzaamheids)beleid en prestaties. Niet met als doelstelling dat 

zij voortaan nog nauwgezetter alle richtlijnen ten aanzien van hun verslaggeving 

afwerken, maar om de discussie over het belang van transparantie te prikkelen. Want we 

zijn ervan overtuigd dat zo’n discussie over transparantie een stimulans vormt voor 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 

 

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

 zullen sneller verduurzamen en leveren een belangrijke bijdrage aan de 

duurzaamheiddoelstellingen van het kabinet op tal van terreinen; 

 kunnen rekenen op een grotere maatschappelijke acceptatie waarmee de vraag om 

wetgeving en regulering zich beperkt. MVO beleid draagt daarmee bij aan de 

belangrijkste randvoorwaarde voor beperking van regeldruk en administratieve lasten 

op de lange termijn; 

 zijn sterk gericht op hun omgeving en maatschappelijke vraagstukken die zich 

voordoen binnen hun invloedsfeer. Deze bedrijven en sectoren zullen eerder geneigd 
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zijn innovatieve business modellen te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan de 

oplossing van deze maatschappelijke vraagstukken. 

 

Het goede nieuws is dat dit steeds meer bekendheid krijgt en MVO mag zich verheugen in 

steeds meer belangstelling. Duurzaamheid is een niet te missen thema in de politiek, media 

en bedrijfsleven en veel bedrijven hebben de laatste jaren dan ook flinke 

stappen gezet. Vrijwel niemand twijfelt nog aan de noodzaak ervan en steeds meer 

ondernemers zien ook in dat er belangrijke zakelijke en commerciële motieven 

zijn om serieus werk te maken van een duurzaamheidsstrategie. 

Dat goede nieuws is ook zichtbaar in de resultaten van de Transparantiebenchmark. Over 

de hele linie blijken ondernemingen dit jaar een sprong te maken in de 

gemiddelde score. De gedachte achter het instrument is dat de ontwikkeling 

naar een meer duurzame economie niet vanzelf gaat, maar dat er prikkels nodig zijn om 

deze ontwikkeling meer kracht te geven. Die prikkels komen voor een deel door nieuwe 

wet- en regelgeving – die mede is ingegeven door druk uit de samenleving – en voor een 

deel ook door marktwerking (duurzaamheid creëert immers steeds meer lucratieve markten 

en kansen). Ook transparantie over de duurzaamheidsinspanningen en -prestaties en 

dialoog hierover kan een goede prikkel zijn. Afgaande op de ervaringen van de afgelopen 

jaren is deze methode succesvol gebleken. 

 

Werkwijze 

Deelnemende organisaties scoren zichzelf via een self-assessment van hun externe 

verantwoording. Deze werkwijze is een jaar geleden gekozen vanuit de gedachte dat een 

self-assessment meer betrokkenheid oplevert dan een externe beoordeling en 

vanuit de gedachte dat een onderneming het eigen verslag het beste kent en hierdoor de 

vragen beter kan beantwoorden dan een externe. Dit doet geen afbreuk aan de objectiviteit 

van de resultaten. Op alle self-assessments is een kwaliteitscontrole uitgevoerd door een 

team van onderzoekers. 

 

De werkwijze is dit jaar licht aangepast. De communicatie met de deelnemers is verbeterd 

– ook qua timing – evenals het gebruiksgemak van de e-tool. 

De criterialijst is vrijwel ongewijzigd, dus inhoudelijk zijn de resultaten goed vergelijkbaar 

met die van vorig jaar. 

 

Bevindingen 

De gemiddelde score van de deelnemende bedrijven is dit jaar fors hoger dan vorig jaar. 

Van de maximaal te halen score van 200 punten realiseert men nu een gemiddelde van 92 

punten (2010: 69). De verbetering is over de hele linie zichtbaar maar manifesteert 

zich het sterkst in de groep achtervolgers en de aanvoerders van het peloton. De kopgroep 

is overigens qua samenstelling vrijwel ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 

De hogere score is zichtbaar op alle criteria, maar de grootste sprong wordt gemaakt op de 

onderdelen profiel en relevantie, precies de onderdelen die vaak het eerst aan de beurt zijn 

bij bedrijven waar de ontwikkeling van MVO nog in de kinderschoenen staat. Dit kan er ook 

op duiden dat steeds meer bedrijven het belang van de Transparantiebenchmark inzien en 

om die reden op deze onderdelen naar verbetering streven. Ten aanzien van thema’s als 

betrouwbaarheid en betrokkenheid stakeholders is de groei van de gemiddelde scores 

beperkter. Dat het ‘menens’ is met duurzaamheid bij veel Nederlandse bedrijven, blijkt 

overigens specifiek uit het criterium “tone at the top” in de Transparantiebenchmark. 

Ongeveer de helft van de bedrijven stelt dat de Raad van Bestuur betrokken is bij MVO (via 

het beloningsbeleid en/of strategiebepaling) 

en dat is ook een indicatie dat aan MVO een groot strategisch belang wordt gehecht. 

Een aantal feiten op een rij: 

 DSM is de winnaar (198,5 punten), gevolgd door respectievelijk Philips (193,9 

punten) en Akzo Nobel (192,6 punten). 
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 Bij minder dan 20% van de verslagen is sprake van verificatie door een externe 

nafhankelijke partij bij (delen van) de verantwoording. 

  Contextuele samenhang (resultaten en inspanningen plaatsen in het perspectief van 

sector/ keten ontwikkelingen), stakeholder betrokkenheid (met name de wijze van 

selectie van stakeholders en de vertaling van stakeholder input naar beleid) en 

‘dilemma sharing’ (op een integere wijze resultaten tonen) zijn onderwerpen die 

gemiddeld laag scoren. 

  Verbetering is voor veel bedrijven ook nog mogelijk door het kwantificeren van 

doelstellingen en resultaten op milieu en sociaal gebied. Ook is vaak niet duidelijk hoe 

men tot de keuze voor bepaalde indicatoren is gekomen. Sectoren als voedsel & 

drank, energie/olie (met van oorsprong veel aandacht voor veiligheid en gezondheid) 

en banken en verzekeraars (aandacht voor verantwoord beleggen) scoren 

betrekkelijk hoog. Sectoren die juist wat onderaan bungelen zijn retail (waar de 

aanpak van MVO vaak erg versnipperd plaatst vindt en zich vaak richt op specifieke 

producten in plaats van de hele organisatie), industriële goederen en universiteiten. 

 

Opkomst geïntegreerde verslaggeving 

Hoe dan ook: ondernemingen informeren de omgeving en eigen werknemers steeds meer 

over de impact die hun activiteiten hebben op de maatschappij en over hoe zij werken aan 

een duurzame toekomst. De verslaggeving is de afgelopen decennia 

flink tot bloei gekomen en een aantal bedrijven staat nu voor de volgende stap: het 

integreren van duurzaamheid rapportage met de financiële rapportage. 

Deze integratie is een belangrijke stap in de volwassenheid en sluit aan op de 

ontwikkelingen in het denken over duurzaamheid: duurzaam opereren 

wordt daarin terecht niet langer gezien als een ‘extraatje’, maar iets dat thuishoort in het 

hart van elke succesvolle langetermijnstrategie. Dat geïntegreerde verslaggeving meer is 

dan het in elkaar schuiven van de duurzaamheid rapportage en 

het financiële jaarverslag, daar is iedereen het wel over eens. De uitdaging is veel meer het 

vinden van een nieuw concept waarin duidelijk wordt dat financiële prestaties en 

duurzaamheid onmogelijk los van elkaar kunnen worden gezien. Een concept waarin 

de verbinding tussen financiële- en duurzaamheidsprestaties en -strategie wordt gemaakt. 

Ook het International Integrated Reporting Committee (IIRC) heeft die visie: “Integrated 

Reporting combines the most material elements of information currently 

reported in separate reporting strands (financial, management commentary, governance 

and remuneration, and sustainability) in a coherent whole (…)” 

Het is geen eenvoudige uitdaging om dat op een goede manier te doen en dat weerspiegelt 

zich ook in de resultaten van de Transparantiebenchmark. 

Op dit moment beschikken 10 bedrijven over een geïntegreerd verslag. Deze groep is ook 

op andere onderdelen ver, want ze scoren hoog in de Transparantiebenchmark. 

 

Internationaal 

Hoe scoren Nederlandse bedrijven ten opzichte van hun internationale collega’s? Het is 

alleen mogelijk om daar op hoofdlijnen wat over te zeggen omdat er grote verschillen zijn 

tussen de karakteristieken van de bedrijven en de beschikbare nderzoeksinformatie. 

Wel is duidelijk dat de grootste internationale ondernemingen (Global Fortune 250) verder 

zijn met het rapporteren over duurzaamheid. 95 procent van hen beschikt over een 

duurzaamheidsverslag (deelnemers Transparantiebenchmark ongeveer een derde) en 20 

procent beschikt over een vorm van geïntegreerde verslaggeving (deelnemers 

Transparantiebenchmark 4 %). In Nederland heeft de meerderheid van de bedrijven nu nog 

een separaat hoofdstuk aan MVO gewijd als onderdeel van het financieel verslag, waarbij 

mate van diepgang sterk varieert. De verschillen zijn dus groot al moet wel worden bedacht 

dat het gaat om de G250 waarin uitsluitend grote ondernemingen 

zijn opgenomen. Het karakter van deze lijst is dus heel anders. Wel kunnen we concluderen 

dat bedrijven uit de kopgroep van de Transparantiebenchmark het 

internationaal over het algemeen goed doen. 
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Een ander onderscheid tussen de Nederlandse en de internationale status zien we bij de 

externe verificatie bij maatschappelijke verantwoordingsinformatie. 

Bijna de helft van de G250 bedrijven voorziet het verslag van externe verificatie en in de 

afgelopen tien jaar is dat percentage fors toegenomen. Onder Nederlandse bedrijven staat 

dat relatief nog in de kinderschoenen: minder dan 20 procent van de 

deelnemers aan de Transparantiebenchmark geeft assurance aan de lezer. 

Zowel nationaal als internationaal is echter sprake van een zeer duidelijke trend naar meer 

MVO-verantwoording. In internationaal verband vertoont het percentage bedrijven met een 

duurzaamheidverslag c.q. een geïntegreerd verslag duidelijk een 

snellere groei dan de afgelopen jaren. En de sprong die de gemiddelde score in de 

Transparantiebenchmark maakt getuigt ook van een sterke ontwikkeling op nationaal 

niveau. 

 

Tot slot 

De toekomst voorspellen is altijd lastig en dat geldt ook voor de toekomst van de 

verslaggeving over duurzaamheid. Het lijkt zeker dat er de komende jaren nog een 

professionalisering zal optreden. Maar er liggen ook lastige dilemma’s over hoe de 

stakeholder daadwerkelijk kan worden betrokken. De ontwikkelingen gaan echter 

razendsnel, gedreven door de maatschappelijke focus op duurzaamheid. 

In dat verband: er zit een periode van enkele honderden jaren tussen de eerste 

rudimentaire financiële verantwoordingen over een onderneming en duidelijke wereldwijde 

internationale afspraken over hoe zo’n verantwoording moet worden opgesteld. De 

implementatie van de International Financial Reporting Standards van enkele jaren geleden 

kan daarbij als belangrijk ijkmoment worden gezien. De 

geschiedenis van MVO-verantwoording is nog veel jonger (enkele tientallen jaren) en het is 

hoopgevend om te zien dat er nu al sprake is van internationale convergentie. De toekomst 

van MVO-verantwoording ziet er vanuit dat perspectief dan ook goed uit. 
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Bijlage 3 Aanvullende informatie hoofdstuk 4 

 

A. Netwerken en activiteiten VNO-NCW/ RCO 

 

Netwerken 

 

 Zitting in de Programmaraad van MVO Nederland  

 Het VNO-NCW-bureau voert vanaf het begin in 2005 het secretariaat van het 

Nederlands Netwerk van Global Compact  

 Het Dutch Employers Cooperation Program is in 2006 opgezet door het ministerie van 

Buitenlandse Zaken samen met VNO-NCW, MKB NL en LTO NL, gericht op 

ondersteuning van werkgeversorganisaties in de armste landen.   

 Jaarlijks overleg met MVO Platform (koepel van ca. 40 NGO’s) 

 Jaarlijks overleg met de Raad van Kerken  

 Op juridisch terrein in relatie tot IMVO contacten met o.a. het World Legal Forum 

(WLF) en het Hague Institute for Internalisation of Law (HiiL) in Den Haag 

 Op het terrein van corruptiebestrijding metTransparency International 

 Op het terrein van internationale migratie met The Hague Process for refugees and 

migration (THP) 

 Op het terrein van ontwikkelingssamenwerking met PARTOS (koepel van ruim 100 

ngo’s in deze sfeer) 

 Op het terrein van zingeving en duurzaamheid met o.a. Stichting NatuurCollege, 

World Connectors en Bureau InnerSense 

 Op  verduurzamingsterrein in brede zin is er contact en overleg met o.a: 

 International Union for the Conservation of Nature (IUCN. Met IUCN NL is het 

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie opgericht. 

  Ondernemersorganisatie De Groene Zaak  

  Initiatief Duurzame Handel 

  Stichting Natuur&Milieu  

  Nederlands Centrum voor Duurzame ontwikkeling (NCDO) 

  World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (netwerk van 250  

internationale ondernemingen; per 1 december 2011 Peter Bakker voorzitter). 

 Op het terrein van verslaglegging actieve deelname (zetel) in: 

 Raad voor de Jaarverslaggeving 

 Begeleidingscommissie Transparantiebenchmark EL&I 

 Normcommisssie ISO 26.000 NEN 

 

Activiteiten 2011-2012 (niet limitatief) 

 

 (implementatie) advies Duurzaam inkopen d.d. juni 2011. 

 (implementatie) Groene Groei Deal d.d. oktober 2011. 

 Verdere uitwerking Green Deal van het Platform Biodiversiteit Ecosystemen en 

Economie d.d. december 2010 (op 13 december 2011 bijeenkomst in de Malietoren 

hierover n.a.v. het advies-Task Force Alders). 

 Implementatie SER-advies ontwikkelingssamenwerking d.d. september 2011. 

 Gezamenlijk congres met MVO NL over duurzaamheid (12 januari 2012) met Wientjes 

en Biesheuvel als sprekers en masterclass van Lubbers over Earth Charter. 

 In februari 2012  50ste Bilderbergconferentie (als altijd de laatste jaren over de 

samenhangende thema’s van globalisering, de rol van Europa, duurzaamheid en de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. 

 Overleg met Raad van Kerken over sociale cohesie en duurzaamheid (13 april 2012). 

 Publicatie visiedocument over internationale arbeidsmigratie samen met THP (februari 

2012). 

 Workshop Human rights in supply chain van Global Compact NL (16 februari 2012). 
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 Gezamenlijk congres met Global Compact NL (en het Duitse RWE) over duurzaamheid 

(24 april 2012) met Wientjes als spreker. 

 Overleg in IOE- en ILO-verband over draft-ILO-aanbeveling ‘Social floors’ (ILO-

jaarconferentie juni 2012).  

 Overleg en lobby in verband van BUSINESSEUROPE over o.a. CSR-voorstellen van 

Europese Commissie (oktober 2011+nadere publicatievoorstellen 2012).  

 Implementatie medio 2011 vastgestelde OECD-guidelines annex Ruggieframework 

inzake mensenrechten (start op 12 december 2011 met conferentie van VNO-NCW, 

MKB NL en het ministerie van EL&I + publicatie brochure van VNO-NCW met Duitse 

zuster BDA). 

 Verdere ontwikkeling nieuwe website ‘Groene Groei’ voor ontsluiting decentrale 

groene initiatieven (www.OndernemendGroen.nl) en het ontwikkelen van een social 

network gekoppeld aan deze website.  

 Ontwikkelen van input voor de zogenaamde Rio+20-conferentie (20-22 juni 2012) + 

preconference van WBCSD+Global Compact+ICC op 11/12 april in Den Haag. 

 Deelname van VNO-NCW-voorzitter aan het Dutch Sustainability Initiative van  aantal 

Nederlandse multinationals.  

 Vierjaarlijkse lunchbijeenkomsten met relaties in Malietoren (Broodje B) over 

mvo/duurzaamheid (sprekers o.a. Alexander Rinnooy Kan, Jan Peter Balkenende, 

Ruud Lubbers, prof. Klaas van Egmond, directeur IUCN) en Willem Lageweg 

(directeur MVO Nederland). 

 ISO 26.000: 

 spreekbeurt bij lancering handleiding toepassing ISO 26.000 (november 2011) 

 geven van workshop tijdens congres NEN over ISO 26.000 (26 april 2012) 

 Medeorganisator jaarlijkse Henk van Luijk-lezing over MVO (vanaf mei 2012) 

 Medeorganisator Leadership Forum “Wings for Rio+20” (Vredespaleis 22/23 mei 

2012). 

 Actieve deelname aan symposium Stichting MaatschappijStudies (SMS) over 

duurzaamheid (september 2012). 

 

B. Netwerken en activiteiten vakcentrales 

 

Vanwege de OESO-richtlijnen voor multinationals 

 Presentaties bij werkorganisaties (onderhandelaren) en ledengroepen van bonden, 

over inhoud van de richtlijnen en over de mogelijkheid van meldingen bij het NCP 

 In samenwerking met bonden: diverse gesprekken met bedrijven over mogelijke 

knelpunten / strijd met de richtlijnen en de mogelijkheid van meldingen bij het NCP 

 Gesprekken met NGO’s in Nederland en internationaal, over knelpunten / strijd met 

de richtlijnen in de keten en de mogelijkheid van meldingen bij het NCP 

 Uitwerking van casusmateriaal betreffende het opereren van bedrijven in Birma / 

Myanmar, Cambodja (Beer Promoting Women, veldonderzoek voorbereid en 

opgestart) en vanwege de bonussenstructuur bij banken in Nederland 

 Deelname aan de NCP stakeholderbijeenkomsten 

 Voorbereiden van en deelnemen aan de vergaderingen van de TUAC/OESO in Parijs, 

vanwege de herziening van de OESO-richtlijnen voor multinationals 

Voorbereiden van en deelname aan de door EL&I georganiseerde 

stakeholderbijeenkomsten in dit verband. Overigens: 

 Deelname aan de politiek gevoelige Dutch Coal Dialogue, sectorbrede dialoog over 

hoe de keten van de toelevering van steenkolen transparant en (vooral sociaal) 

duurzaam te maken 

 Overleg met besturen van pensioenfondsen vanwege beleggingen mbt argrarische 

grondstoffen 

 

Netwerken 

 Reguliere deelname aan vergaderingen van het MVO Platform door FNV Mondiaal 

http://www.ondernemendgroen.nl/
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 Deelname aan het project Blue Circel, over circulaire migratie (i.s.m. HIT foundation) 

  Op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en IMVO: regulier overleg met 

verschillende NGO’s als Oxfam, FairWear, Hivos 

 Deelname aan de RvT van het Initiatief Duurzame Handel 

 Participatie in de World Connectors 

 (Voorzitterschap) commissie vakbondsrechten van de ITUC 

 Directe participatie in het bestuur van de VBDO  

 

Activiteiten 

 Implementatie advies Duurzaam Inkopen : reguliere advisering aan E&LI over 

ingediende keurmerkinitiatieven 

 Bijdragen aan en implementeren van het SER advies Ontwikkelingssamenwerking 

 Overleg in ILO verband over aanbeveling Social Floors (juni 2012) 

 Overleg en lobby in ETUC verband over CSR voorstellen van de Europese Commissie 

 Implementatie nieuwe OESO-richtlijnen en Ruggie Framework: 1e workshop met en 

voor bonden en NGO’s november 2011; deelname aan conferentie VNO-NCW in 

december 2011 

 Ontwikkelen en presenteren input Rio +20 op verschillende bijeenkomsten door het 

Rio-platform georganiseerd 

 ISO 26 000: deelname aan de NEN normcommissie, daarbuiten bijdragen aan de 

implementatie  

 

C. Overzicht (I)MVO activiteiten bij de schappen 

 

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van activiteiten die vanuit de 

schappen in het duurzaamheidsoverleg zijn ondernomen om een bijdrage te leveren aan de 

verduurzaming van productieketens. Ingegaan wordt op concrete activiteiten gericht op 

internationale ketens en op verantwoording over duurzaamheid en internationaal mvo op 

sectorniveau. 

 

Schap Activiteiten IMVO  Rapportage  

Productschappen  

Productschap 

Akkerbouw 

Het Productschap Akkerbouw neemt in 

samenwerking met het akkerbouw-bedrijfsleven 

initiatieven op het gebied van (I)MVO. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn: 

 Kiemkracht: het innovatienetwerk voor de 

akkerbouwkolom werkt aan duurzame 

innovaties, w.o. project Biochar (vastleggen 

van CO2 in de grond en opwekken 

duurzame energie). 

 Met het Masterplan Mineralen Management 

wordt gestreefd naar een emissieneutrale 

akkerbouw-sector in 2030. 

 Met diverse carbon footprint projecten wordt 

inzicht verkregen in de effecten die de 

productie en het gebruik van 

akkerbouwproducten hebben op het 

klimaat, om deze vervolgens te kunnen 

verminderen (zie ook onder productschap 

‘diervoeder’) 

 De sector zet zich in voor het gebruik van 

rest- en nevenstromen uit de 

akkerbouwkolom voor bio-based 

toepassingen (o.a. vlas) en duurzame 

energie . 

 In 2010 is een werkgroep ‘toekomst 

 Het Productschap Akkerbouw heeft in 

2011 een extern MVO-verslag 

uitgebracht. Doel van dit verslag is 

het zichtbaar maken van de 

duurzaamheidsbijdragen van de 

akkerbouwkolom. In het verslag 

wordt ingegaan op activiteiten en 

initiatieven van de akkerbouwkolom 

op milieu, sociaal en economisch 

gebied. 
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plantaardige eiwitten (peulvruchten)’ 

gestart. In 2011 is een studie uitgevoerd 

over peulvruchten. Dit heeft geresulteerd in 

de rapportage ‘Nulmeting peulvruchten: 

inzicht in milieueffecten en nutritionele 

aspecten van peulvruchten. 

 

Productschap 

Diervoeder 

 Carbon Footprint Diervoeder project. Het 

Productschap Diervoeder is in 2009 met de 

betrokken agro-sectoren (Productschappen 

Akkerbouw, Zuivel, Vee en Vlees, Pluimvee 

en Eieren en Margarine, Vetten en Oliën) 

een project gestart met betrekking tot de 

carbon footprint van diervoeder in 

internationale context. Het project 

resulteert in een rekeninstrument waarmee 

de Carbon Footprint Diervoeding kan 

worden berekend. Het project wordt 

gefinancierd door de zes betrokken 

schappen en het ministerie van ELI. Eind 

maart 2012 worden de resultaten van fase 

2 van het project en het rekenmodel 

gepresenteerd. In 2012 zullen afspraken 

gemaakt worden over het (internationale) 

beheer van de data. 

 Fosfaatreductie. LTO Nederland en Nevedi 

hebben eind 2010 een convenant gesloten 

(‘het voerspoor’) om de komende jaren een 

de fosfaatproductie drastisch terug te 

brengen. Het bedrijfsleven heeft het 

Productschap Diervoeder gevraagd een 

verordening op te stellen om de 

noodzakelijke maatregelen algemeen 

bindend te verklaren voor de 

varkenshouderij. Deze verordening is in 

2011 door het bestuur aangenomen en ter 

goedkeuring voorgelegd aan het Ministerie 

van EL&I en de Europese Commissie. Dit 

laatste is noodzakelijk omdat het een zng. 

“technisch voorschrift” betreft. Na 

goedkeuring door de Commissie neemt het 

bestuur van het PDV een besluit over de 

datum van inwerking treden. 

 Methaanreductie. In het kader van het 

“Innovatieprogramma Emissiearm Veevoer”  

is in 2010 is een onderzoek gestart naar 

onderbouwing en kwantificering van 

methaanreducerende voedingsmaatregelen. 

 Antibioticagebruik in diervoeder. LTO 

Nederland en Nevedi hebben in 2011 een 

convenant gesloten om het gebruik van 

antibiotica in mengvoeder te verbieden. Het 

bedrijfsleven en het Productschap Vee & 

Vlees hebben het PDV gevraagd na te gaan 

in hoeverre een verbod op de productie van 

mengvoeders met antibiotcia via een 

algemeen verbindende verordening te 

realiseren is. Dit blijkt niet hiet geval te 

zijn, omdat de productie van voeders met 

antibiotcia in de EU nog steeds is 

toegestaan. Het PVV en het PDV 

 Verslaglegging over de IMVO 

activiteiten van de diervoederkolom 

wordt gedaan door het bedrijfsleven 

zelf (individuele bedrijven of de 

betrokken branche-organisaties). 
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onderzoeken momenteel in hoeverre een 

verbod op de aflevering c.q. vervoedering 

van mengvoeders met antibiotica in de 

varkenshouderij via een PDV-verordening te 

realiseren is. 

Productschap 

Margarine, Vetten 

en Oliën (MVO) 

 Productschap MVO heeft in 2010 initiatief 

genomen tot de oprichting van de Task 

Force Duurzame Palmolie. Een groot aantal 

brancheorganisaties (Vernof, BNMF, VBZ, 

VAVI, CBL, Nevedi, AKSV en de FNLI) 

hebben met elkaar de ambitie uitgesproken 

dat de palmolie die bestemd is voor de 

Nederlandse markt eind 2015 alleen nog 

maar duurzaam is geproduceerd. Het 

platform fungeert als kenniscentrum en 

spreekbuis op het gebied van duurzame 

palmolie. MVO is voorzitter en secretaris 

van de Task Force. Het Initiatief Duurzame 

Handel (IDH) ondersteunt de doelstellingen 

van de Task Force Duurzame Palmolie. 

 Voor Soja is een aantal jaar geleden een 

soortgelijk initiatief gestart om het 

draagvlak voor de Rountable on responsible 

Soy (RTRS) te ondersteunen. MVO is 

voorzitter en secretaris van de Task Force. 

 Ketenarrangement duurzame soja 

Organisaties binnen de Nederlandse sojaketen 

streven ernaar om binnen vier jaar over te 

schakelen op 100% verantwoorde soja. Dit 

blijkt uit de intentieverklaring die op 15 

december jl door een grote groep bedrijven 

en organisaties binnen de sojaketen is 

ondertekend. Het productschap Margarine, 

Vetten en Oliën enhet productschap Pluimvee 

en Eieren participeren hierin.  

 Vanaf juni 2010 wordt gezamenlijk met 

enkele schappen en de betrokken 

brancheorganisaties gewerkt aan een 

project Carbon footprint in de 

diervoederketen (zie onder productschap 

Diervoeder). MVO neemt zitting in de 

stuurgroep en treedt op als co-financier. 

 De MVO werkgroep Duurzame ontwikkeling 

komt tweemaal per jaar bij elkaar om de 

laatste ontwikkelingen rond IMVO te 

bespreken. De werkgroep werkt ook als 

platform om kennis en ervaring uit te 

wisselen. 

 Ronde Tafel initiatieven: MVO heeft ook 

afgelopen jaar actief gewerkt aan het 

verbeteren van de handelsstromen van 

duurzame palmolie en soja door actieve 

betrokkenheid in diverse werkgroepen van 

de RSPO en de RTRS.  

 Energiebesparing: MVO heeft als 

ondertekenaar van MJA-3 ook afgelopen 

jaar MVO-bedrijven actief ondersteund bij 

het opzetten van programma’s voor 

energiebesparing. 

 Productschap MVO heeft begin 2011 

een Duurzaamheidsverslag van de 

Oliën en Vetten sector uitgebracht.  

Dit verslag beschrijft per schakel in 

de keten (van teelt, verwerking, 

transport tot eindproduct) de 

belangrijkste duurzaamheidsissues 

(1), de ambities die de sector heeft 

gesteld – toekomstvisie - (2), de 

resultaten die de afgelopen jaren zijn 

geboekt (3) en de uitdagingen die de 

sector de komende jaar voor zich ziet 

(4). De publicatie geeft inzicht in de 

ambitie en strategie van de sector, 

maar geeft ook ruimte voor de 

persoonlijke verhalen van 

ondernemers uit de sector. Tevens 

worden bijdragen opgenomen van 

externe stakeholders , zoals de visie 

van het WNF en de WUR op de MVO-

sector. 

 Productschap MVO brengt 6-

maandelijks een nieuwsbrief 

Duurzame Productie uit, 3-

maandelijks Nieuwsbrief Energie en 

Milieu en jaarlijks diverse factsheets 

over duurzame palmoloe, soja, raap 

etc. 

  

Productschap 

Pluimvee en 

 Sinds 2010 heeft het PPE een MVO-stuurgroep 

ingesteld.  De MVO-stuurgroep is een 

 In 2011 heeft het PPE een eerste MVO-

verslag over de vleeskuiken- en 
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Eieren sectorbrede stuurgroep die ontwikkelingen 

op het gebied van MVO in de 

pluimveesector initieert, volgt en stimuleert. 

In 2011 heeft de MVO-stuurgroep een 

integrale MVO-beleidsvisie geformuleerd, 

die gaat dienen als uitgangspunt voor de  

toekomstige PPE-missie en strategie. 

 Dierenwelzijn is in het PPE-beleid een 

belangrijk aandachtspunt. Ter verbreding 

van het assortiment is het ‘tussensegment’ 

(scharrelkip, dus tussen reguliere en 

biologische producten) in ontwikkeling. Het 

PPE draagt actief bij aan deze ontwikkeling  

door onder andere een groot deel van het 

collectieve marketingbudget hiervoor in te 

zetten. 

 In 2011 is de eerste MVO Pluimvee Award 

uitgereikt. De MVO Pluimvee Award is een 

stimuleringsprijs voor bedrijven uit de 

pluimveevlees- en eiersector die actief bezig 

zijn met duurzaam ondernemen. 

 Een groot deel van het eiwit in veevoer is 

afkomstig van buiten Europa. Ontbossing en 

niet-duurzaam landgebruik moet worden 

tegengegaan. Toelating van diermeel zou 

daaraan kunnen bijdragen. De sector zet 

zich in voor het gebruik van uitsluitend 

duurzame soja in 2015. Het PPE heeft 

daatoe de intentieverklaring “Ketentransitie 

duurzame soja” ondertekend (zie ook 

productschap MVO). 

 Het PPE heeft sinds 2009 een Plan van 

Aanpak Antibiotica met als doel het gebruik 

van antibiotica aanzienlijk te reduceren. In 

2011 is ten opzichte van 2009 30% reductie 

gerealiseerd. Dit plan van aanpak is in 2011 

aangescherpt om het gebruikt verder te 

reduceren. De reductie van het gebruik van 

antibiotica is niet voldoende om ESBL-

prevalentie in afdoende mate tegen te 

gaan. De sector zoekt in overleg met 

wetenschappers uit humane hoek en 

veterinaire hoek naar specifieke 

maatregelen om op zo kort mogelijke 

termijn prevalentie van ESBL te verklaren 

en tegen te gaan. 

 Kip heeft een lagere carbon footprint dan 

andere vleessoorten. Door het terugdringen 

van de milieubelasting in de voerketen kan 

dit nog verder verbeterd worden. Vanaf juni 

2010 wordt gezamenlijk met EL&I, PVV, 

enkele andere schappen en de betrokken 

brancheorganisaties gewerkt aan een 

applicatie voor het berekenen van de 

carbon footprint van diervoer. Het einddoel 

is te komen tot een lagere carbon footprint 

door de optimalisatie van de 

voersamenstelling. In 2012 wordt het 

project opgeleverd en kunnen 

vervolgprojecten worden gestart.  

eiersector gepubliceerd. Dit verslag is 

gemaakt volgens de internationale 

Global Reporting Initiative (GRI)-

richtlijnen voor 

duurzaaheidsverslaglegging, op GRI 

niveau C. 

 

 In 2012 wordt een tweede en meer 

gedetailleerd MVO-verslag 

gepubliceerd, ook op GRI-niveau C, 

als opmaat naar GRI-niveau B van 

een volgend verslag. 

 

Productschap Vee  PVV participeert in bovengenoemde  Het PVV heeft begin 2010 door  onder 
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en Vlees ontwikkeling van een applicatie voor het 

berekenen van de carbon footrprint van 

diervoeder. 

 Vanaf 2011 is werken aan maatschappelijke 

acceptatie van de sector een aanvulling op 

de missie en toekomstvisie van het PVV . 

 

andere interviews met stakeholders 

een eerste rapportage opgesteld over 

duurzaamheid “wat verstaan we 

hieronder” en “wat gebeurt er al in 

de sector”. In deze inventarisatie  

worden de vee en vlees ketens 

beschreven met de daarbij horende 

duurzaamheids thema’s. 

Productschap 

Tuinbouw 

 In 2011 heeft het Productschap Tuinbouw 

samen met het Initiatief Duurzame Handel 

(IDH) het initiatief genomen een convenant 

te sluiten voor verduurzaming van import 

AGF met retail, handelsbedrijven en 

maatschappelijke organisaties met daarin 

ambities en streefbeelden per 2015. Naar 

verwachting zal dit convenant in 2012 

getekend worden.  

 In 2011 zijn 75 ondernemers begeleid bij het 

maken van een MVO jaarverslag met behulp 

van de internettool “MVO Onder Glas”. 

Daarnaast is in 2011 hard gewerkt aan het 

doorontwikkelen van de rekensystematiek 

waarmee ondernemers in de sector 

eenvoudig de CO2-footprint van 

tuinbouwproducten kunnen berekenen. Ook 

is in 2011 het traject voortgezet om deze 

tool internationaal geaccepteerd te krijgen. 

 De tuinbouw kan op een aantal fronten een 

bijdrage leveren aan de transitie naar een 

biobased economy. In 2011 heeft het 

Productschap Tuinbouw het innovatie & 

actieplan “routekaart Tuinbouw en Biobased 

Economy’ ontwikkeld. waarin de 

mogelijkheden voor de tuinbouw als 

afnemer en leverancier van op biomassa 

gebaseerde producten in kaart worden 

gebracht. 

 In 2011 is binnen het Convenant Schone en 

Zuinige Agrosectoren verder gewerkt aan 

het realiseren van de Europese 

doelstellingen tot 20% CO2-reductie en 

14% hernieuwbare energie in 2020.  

 In 2011 is het eerste (I)MVO 

sectorverslag voor de tuinbouw- en 

groensector verschenen met 

aandacht voor de relevante 

duurzaamheids-thema’s binnen 

People, Planet en Profit. Het verslag 

rapporteert over de projecten die 

lopen en de resultaten die zijn 

geboekt. Deze eerste versie wordt 

gebruikt als nulmeting voor de 

komende jaren. Het verslag is 

beschikbaar via de website van het 

Productschap Tuinbouw 

(www.tuinbouw.nl – MVO & Biobased 

Economy) 

 De rapportagetool voor 

glastuinbouwondernemers is 

beschikbaar via 

www.mvoonderglas.nl 

 De “routekaart Tuinbouw en Biobased 

Economy” is digitaal beschikbaar via 

de website van het Productschap 

Tuinbouw (www.tuinbouw.nl –MVO & 

Biobased Economy). 

 In het jaarplan van het Programma Kas 

als Energiebron – onderdeel van het 

Convenant Schone en Zuinige 

Agrosectoren - worden jaarlijks de 

resultaten, ambities en doelstellingen 

van het programma gerapporteerd 

(www.kasalsenergiebron.nl). 

Productschap Vis   Het Productschap Vis heeft in 2006 het 

meerjarenplan verantwoorde vis 

gelanceerd. Er is toen een Commissie 

Verantwoorde Vis opgericht waarin alle 

subsectoren van de vissector 

vertegenwoordigd zijn. De Commissie 

Verantwoorde Vis geeft om de 2 jaar een 

MVO rapportage uit (zie hiernaast). 

 Daarnaast geeft het Productschap Vis sinds 

2010 ook zogenaamde visfeiten (factsheets) 

uit. Daarmee zet Productschap Vis feiten 

over duurzaamheid van vissoorten of 

vistechnieken voor geïnteresseerden  op 

een rij. 

 Het Productschap Vis heeft in 2007 een 

Verantwoorde Visprijs ingesteld,  bestemd 

voor ondernemers die zich binnen de 

vissector onderscheiden met hun beleid op 

het gebied van maatschappelijk 

 Het Productschap Vis heeft drie MVO 

rapportages uitgebracht. De eerste 

verscheen in 2006 (Maatschappelijk 

Jaarverslag 2006) en de tweede in 

2009 (Rapportage MVO van de NL 

Vissector). De derde is begin 2012 

verschenen.   

 De rapportages kennen een vaste 

opbouw en beogen: 

-  het duurzaamheidbeleid van de 

Nederlandse vissector uiteen te zetten  

(triple P: People, Planet, Profit); 

- Aan te geven welke thema’s centraal 

staan: impact op het ecosyteem, 

selectiviteit van de visserij, ruimteljike 

ordening, beheer, certificering, innovatie 

en marketing, onderzoek, kweek, 

reductie afval en emissies, arbeid en 

scholing, gezondheid en goede doelen  
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verantwoord ondernemen. De vvis prijs 

werd jaarlijks uitgereikt op de 

nieuwjaarsreceptie van het schap. In 2012 

is dit na 5 jaar voor de laatste keer 

gebeurd.  

 Het Productschap is mede ondertekenaar van 

2 convenanten, die gesloten zijn tussen 

overheid, NGO’s en sector. Dat zijn het 

Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij 

‘Duurzaam vissen’ (2008) en het 

Maatschappelijk convenant Duurzame 

Voordelta (2008). Daarnaast heeft PVis een 

actieve rol gespeeld in de totstandkoming 

van het Mosselconvenant (2008).  

 Productschap Vis heeft het Certificaat 

Verantwoordelijk Vissen ontwikkeld (2009). 

Het CVV geeft aan dat men op een 

verantwoordelijke wijze de visserij uitoefent 

door zich te houden aan wettelijke eisen en 

verplichtingen. Het certificaat is een 

zogeheten business to business label, 

tussen de aanvoerder en de koper als klant.  

 Productschap Vis is sinds 2009 partner van 

MVO Nederland. 

- welke concrete doelen gesteld zijn 

- hoe aan de thema’s en doelen invulling 

gegeven wordt door middel van concrete 

initiatieven die in de sector genomen 

worden.   

 

Productschap 

Zuivel 

 Medio 2008 is het initiatief Duurzame 

Zuivelketen opgestart door NZO en LTO met 

financiële ondersteuning door het 

Productschap Zuivel. 

 Via het Productschap Zuivel worden voor en 

door melkveehouders kennis – en 

innovatieactiviteiten gefinancierd.  Voor een 

groot deel worden deze collectieve PZ 

middelen ingezet ter ondersteuning van de 

ontwikkeling van een duurzame 

melkveehouderij. Hierbij gaat om thema’s 

zoals energie en klimaat, dierenwelzijn en – 

gezondheid en landschap en milieu. 

Voorbeelden: 

o Koeien & Kansen: een project waarbij 

onderzoek en praktijk gezamenlijk streven 

naar het ontwikkelen en toepassen van 

emissiebeperkende maatregelen. 

o Weerbaar Vee: een project gericht op het 

verbeteren van de natuurlijke weerstand 

van koeien, zodat koeien met minder 

gezondheidsproblemen ouder worden. 

o Bodems en vrijloopstallen: in dit project 

wordt gezocht naar alternatieve 

huisvestingssystemen voor melkkoeien 

met meer bewegingsvrijheid en geen 

betonnen vloeren. 

o Innovatieprogramma emissiearm veevoer 

o Productschap Zuivel participeert in 

bovengenoemde ontwikkeling van een 

applicatie voor het berekenen van de 

carbon footrprint van diervoeder. 

 In februari 2012 is in opdracht van de 

Duurzame Zuivelketen125 en 

gefinancierd door het Productschap 

Zuivel het rapport “Stand van zaken 

doelen Duurzame Zuivelketen” 

gepubliceerd. 

Bedrijfschappen  

                                            
125

 De Duurzame Zuivelketen is een initiatief waarbij de zuivelindustrie (NZO) en melkveehouders (LTO 

Nederland) ketenbreed streven naar duurzaamheid, zie ook www.duurzamezuivelketen.nl 

 

http://www.duurzamezuivelketen.nl/
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Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel 

(HBD) 

 Sinds 2010 is duurzaam ondernemen een 

beleidsterrein bij het HBD. 

 Om bewustwording bij detailhandels-

ondernemingen te stimuleren zijn door HBD 

9 case-beschrijvingen gemaakt van 

succesvolle ondernemers in de detailhandel 

op verschillende thema’s van duurzaam 

ondernemen.  

 Het HBD heeft een sectorbrede positiestudie 

uitgevoerd naar duurzaam ondernemen. 

Het doel van deze studie is op sector- en 

brancheniveau inzicht krijgen in de houding 

van detaillisten ten aanzien van 

verschillende aspecten van duurzaam 

ondernemen en in hoeverre zij de 

bedrijfsvoering hebben verduurzaamd dan 

wel gaan verduurzamen. 

 Ook is een stakeholderanalyse verricht. 

Detaillisten krijgen steeds vaker te maken 

met vragen van klanten en/of eisen van 

leveranciers of partners op het gebied van 

duurzaamheid. Maar wat verwachten 

stakeholders (de buurt, klanten, banken, 

etc.) eigenlijk van de detailhandel als het 

gaat om duurzaam ondernemen? 

 Het HBD is sinds 2011 partner van MVO 

Nederland. 

 Verslaglegging over (I)MVO activiteiten 

in de detailhandelskolom en –keten 

wordt gedaan door het bedrijfsleven 

zelf (individuele bedrijven of 

betrokken brancheorganisaties).  

 

 

D. IMVO-activiteiten MVO Nederland 

 

Deze bijlage schetst enkele in 2011 gerealiseerde activiteiten van MVO Nederland gericht 

op imvo. Hieronder wordt met name ingegaan op het ontwikkelingslanden programma, 

voorlichting over de OESO-Richtlijnen en het NCP en het steunpunt duurzaam inkopen en 

 

Internationale brancheprogramma 

Het internationale brancheprogramma werd in de hoofdtekst van paragraaf 4.3.2 al 

besproken. Tabel 1 geeft in aanvulling hierop een opsomming van de branches waarmee in 

de periode oktober 2009 t/m september gesprekken zijn gevoerd.  

 

Tabel 1 Overzicht van alle brancheorganisaties waarmee gesprekken zijn gevoerd in de 

periode oktober 2009 t/m september  2011) 

Gesprek(ken) zijn gevoerd, enige 

vervolgactiviteiten zijn gestart of ingepland 

Kennismakingsgesprek is gevoerd, (nog) geen 

verdere samenwerking 

EFSA (floral & lifestyle products) 

Federatie NRK (rubber- en 

kunststofindustrie) 

FME (technologische industrie) 

Gebra (speelgoed detailhandel) 

Metaalunie (metaalverwerkende MKB 

bedrijven) 

Modint (producenten mode & textiel) 

Ornes (speelgoed producenten) 

PPP (promotionele artikelen) 

VACO (banden en wielen) 

Vebon (brandveiligheid & beveiliging) 

CBM (meubelfabrikanten) 

CBW-Mitex (detailhandel mode, wonen, 

schoenen, sport) 

DiBeVo (diervoeder en –benodigdheden) 

Fenedex (exporterende bedrijven) 

HBD (hoofdbedrijfschap detailhandel) 

ICT Office (software & hardware) 

OfficeWorld (kantoorartikelen) 

RAI Vereniging 

Scheepsbouw NL 

Tuinbranche NL 

Uneto-VNI (installatiebedrijven) 
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Gesprek(ken) zijn gevoerd, enige 

vervolgactiviteiten zijn gestart of ingepland 

Kennismakingsgesprek is gevoerd, (nog) geen 

verdere samenwerking 

VFI (fondsenwervende instellingen) 

VMRG (metalen gevels en kozijnen) 

VNMI (metallurgische industrie) 

VGT (groothandels textiel) 

VIVO (importeurs verre oosten) 

VLM (milieutechnologie) 

VNCI (chemische industrie) 

VNNI (natuursteen importeurs) 

VWDHZ (doe het zelf artikelen) 

 

Programma Ontwikkelingslanden 

Het programma Ontwikkelingslanden van MVO wordt gefinancierd door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken voor de periode 2009-2012 en heeft als doel bewustwording te creëren 

bij het Nederlands bedrijfsleven met betrekking tot verantwoord ondernemen in 

ontwikkelingslanden. Tot de doelgroep van dit programma behoren bedrijven die 

importeren uit, investeren in en exporteren naar ontwikkelinglanden. Naast directe 

activiteiten voor bedrijven werkt het OL-programma gezamenlijk met sectormanagers en 

het internationaal brancheprogramma aan agendering van IMVO bij intermediaire 

organisaties.  

 

Nationaal Contactpunt OESO-Richtlijnen 

In opdracht van het Ministerie van EL&I verzorgt MVO Nederland de communicatie rondom 

de OESO-richtlijnen en het Nationaal Contact Punt (NCP).  Voor 2011 lag de nadruk op het 

organiseren van bijeenkomsten, een NCP congres en maatwerkproducten (zie 

communicatieplan 2011). De centrale boodschap betrof de herziene OESO-richtlijnen, het 

(Ruggie) kader voor ketenverantwoordelijkheid en de preventieve werkwijze van het NCP 

m.b.t. stakeholderdialoog en omgaan met dilemma’s. 

 

Herziening OESO-richtlijnen 

De publicatie van de herziene OESO-richtlijnen en de Guiding Principles van John Ruggie 

vormden een belangrijk momentum voor de communicatie in 2011. Hierdoor is, samen met 

andere partijen als VNO-NCW, NGO’s, Vakbonden, Agentschap NL, een flinke impuls 

gegeven aan de bekendheid van de OESO-richtlijnen. De OESO-richtlijnen hebben met deze 

update aan relevantie gewonnen en zijn ook dwingender geworden, o.a. door de sterke 

koppeling met het buitenland instrumentarium. Dit is ook terug te zien in een toename van 

het aantal Kamervragen over het IMVO gedrag van bedrijven. 

De Tweede Kamer is over deze herziening geïnformeerd door middel van een kamerbrief. 

 

Bijeenkomsten 

De in 2011 georganiseerde bijeenkomsten zijn conform het communicatieplan uitgevoerd 

(zie bijlage voor een compleet overzicht). In het kort hebben de volgende bijeenkomsten 

plaatsgevonden die door het NCP zijn georganiseerd of waar het NCP in belangrijke mate 

medeorganisator was: 

 Intervisiebijeenkomst voor brancheverenigingen over ketenverantwoordelijkheid & 

mensenrechten bij EL&I i.s.m. MVO NL en VNO-NCW op 7 februari (ca. 50 

deelnemers); 

 Bijeenkomsten met de grote accountancy bureaus over hun mogelijke rol in 

kwalitatief monitoren op niet financiële prestaties van bedrijven. Met PwC, KPMG, 

Deloitte, E&Y, GRI op 27 april, 18 augustus en 26 oktober; 

 Bijeenkomsten met de financiële sector op 31 augustus en 17 november; 

 Stakeholderbijeenkomsten over de herziening van de OESO-richtlijnen en de 

consequenties daarvan voor bedrijven, accountants en financiele sector op 9 juni en 

29 november (ca. 50 deelnemers per bijeenkomst); 

http://www.oesorichtlijnen.nl/wp-content/uploads/kamerbrief_over_de_nieuwe_oeso_richtlijnen.pdf
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 SER congres voor brancheverenigingen met daarin aandacht voor de herziening van 

de OESO-richtlijnen en een workshop over omgaan met dilemma’s en incidenten 

rondom Internationaal MVO op 21 juni (ca. 100 deelnemers, waarvan 30 in de 

workshop); 

 IMVO exchange voor MKB over praktische implementatie, ketenverantwoordelijkheid 

en OESO-richtlijnen i.s.m. Agentschap NL op 15 november (ca. 100 deelnemers); 

 High level congres over Ruggie en OESO-richtlijnen voor MNO’s i.s.m. VNO-NCW op 

12 december (ca.100 deelnemers). 

 

Het momentum van de nieuwe richtlijnen is eveneens benut om bijdragen te kunnen 

leveren aan congressen van derden.  In 2011 werden 9 NCP workshops en 2 presentaties 

gegeven 

 

Tools 

In 2011 heeft het NCP twee tools ontwikkeld: 

MVO beleidstool: aan de hand waarvan ondernemers stap voor stap een MVO beleidsplan 

kunnen opstellen. In eerste instantie ontwikkeld voor ondernemers die PSI subsidie 

aanvragen (Private Sector Investment programma van NL EVD Internationaal) en verplicht 

een IMVO beleidsplan moeten hebben op basis van de OESO-richtlijnen. Deze tool wordt 

momenteel geëvalueerd; 

MVO Navigator: aan de hand waarvan ondernemers gedragscodes en verbeterprogramma’s 

kunnen selecteren per OESO-thema en per sector. Deze navigator is in 2011 sterk 

uitgebreid met verdiepende informatie per richtlijn en de mate waarin de OESO-richtlijnen 

worden afgedekt. 

IMVO Tools van MVO Nederland: de OESO-richtlijnen zijn opgenomen in alle IMVO tools van 

MVO Nederland zoals de Ketensimulator, het Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen, de IMVO vouchers en vele webdossiers over OESO thema’s.  

 

NCP in de media 

In 2011 is de voorlichting naar media en journalisten versterkt en zijn er persberichten 

verstuurd over o.a. continuering van het NCP (de onafhankelijke leden en het 

communicatieprogramma); over de vernieuwde richtlijnen en over de nieuwe MVO 

Navigator. Dit heeft geleid tot diverse nieuwsuitingen, o.a. in landelijke dagbladen en in 

radio uitzendingen. 

 

Voor 2012 heeft MVO Nederland een nieuwe NCP communicatiemanager aangetrokken 

(Sandra Bruinse) die eveneens verantwoordelijk zal zijn voor het opstellen en uitvoeren van 

het communicatieplan 2012. 

 

Project Duurzaam leveren aan de overheid (voorheen informatiepunt duurzaam inkopen) 

Het project Duurzaam leveren aan de overheid heeft als doel bedrijven te informeren over 

en te faciliteren bij het toepassen van de duurzaam inkopen criteria van de overheid, met 

de focus op de sociale voorwaarden. De sociale voorwaarden zijn in augustus 2011 

gepubliceerd en leggen bedrijven die leveren aan de overheid een inspanningsverplichting 

op om internationale arbeidsnormen en mensenrechten in hun internationale keten te 

implementeren. Het project richt zich op bewustwording en kennisontwikkeling bij bedrijven 

over de werking van de sociale voorwaarden. Doelgroep zijn Nederlandse bedrijven die 

leveren of willen leveren aan de overheid, met name MKB bedrijven met een internationale 

keten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu financiert het project. De looptijd is van 

september 2010 tot en met december 2012. 

 

Gerealiseerd in 2010/2011 

Als gevolg van politieke ontwikkelingen rondom het programma duurzaam inkopen heeft 

MVO Nederland in overleg met de opdrachtgever het project in 2011 grotendeels een 

andere invulling gegeven. De focus lag in 2011 op beleid en aanpak van het duurzaam 

http://www.oesorichtlijnen.nl/aan-de-slag/maak-mvo-beleid/
http://www.oesorichtlijnen.nl/navigator
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inkopen programma en minder op de sociale voorwaarden. In 2010 en 2011 heeft MVO 

Nederland de volgende resultaten behaald: 

Advies Duurzaam Inkopen: Samen met VNO-NCW, MKB Nederland, De Groene Zaak en 

NEVI heeft MVO Nederland in juni 2011 een advies aangeboden aan de Staatssecretaris van 

Milieu hoe duurzaam inkopen ambitieuzer kan worden ingezet in samenwerking met de 

markt. De Staatssecretaris en de Tweede Kamer hebben dit advies omarmd. MVO 

Nederland levert samen met de coalitie eveneens een bijdrage voor de implementatie van 

het advies. 

Informatiepunt Duurzaam Leveren aan de overheid: In 2010 is een helpdesk opgezet waar 

bedrijven terecht kunnen met vragen over het duurzaam inkopenbeleid van de overheid. In 

2011 heeft het Informatiepunt ongeveer 120 vragen van bedrijven afgehandeld. 

Webpagina Duurzaam Leveren aan de overheid: Op de site van MVO Nederland is in 2011 

een dossier geplaatst met informatie voor bedrijven over het programma duurzaam 

inkopen door de overheid. 

Handleiding sociale voorwaarden: MVO Nederland heeft in 2011 een handleiding ontwikkeld 

voor bedrijven die met de sociale voorwaarden van de overheid aan de slag gaan. Deze 

handleiding staat op de site. 

 

Te realiseren in 2012 

Het project werkt zoveel mogelijk samen met de sectormanagers en het internationaal 

brancheprogramma van MVO Nederland. In 2012 worden onder meer de volgende 

activiteiten uitgevoerd:  

Communicatiecampagne over de sociale voorwaarden: Verspreiden van informatie over de 

werking van de sociale voorwaarden naar intermediaire organisaties, zoals 

brancheorganisaties, VNO-NCW, Kamers van Koophandel, inclusief mediacampagne. 

Voorlichtingsbijeenkomsten: Presentaties bij/via 15 brancheorganisaties, KvKs of andere 

intermediairs over de sociale voorwaarden, 2 workshops via de MVO Nederland Academie,  

Workshop ‘storytelling’: Minimaal 5 bedrijven ontwikkelen een aansprekend verhaal rondom 

de toepassing van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in hun keten. 

Pilot: 6 bedrijven binnen 3 branches gaan concreet aan de slag met de sociale 

voorwaarden. 

Database: praktijkvoorbeelden van bedrijven die internationale arbeidsnormen en 

mensenrechten in hun keten toepassen volgens de systematiek van de sociale voorwaarden 

van de overheid. 
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Bijlage 4 Manifest Dutch Sustainable Growth Coalition 
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Bijlage 5 Bernard Wientjes: Ondernemers gaan voor groene groei 

 

Bernard Wientjes , voorzitter ondernemingsorganisatie VNO-NCW 

10-04-2012 

 

Op 20 juni begint in Rio de Janeiro de grote VN-conferentie over duurzame ontwikkeling, 

Rio+20, twee decennia na de eerste VN-conferentie hierover. Nederlandse ondernemers, 

dinsdag en woensdag aanwezig tijdens een voorbereidende conferentie in Den Haag, vinden 

dat de slotverklaring van RIO+20 maximale steun moet geven aan ‘Groene Groei’ als het 

businessmodel voor de wereldeconomie om duurzame ontwikkeling voor iedereen te 

realiseren.  

 

Welvaart en welzijn  

Ik ben ervan overtuigd dat ondernemingen een leidende rol spelen in het tot stand brengen 

van een duurzame toekomst. Leiders van grote, wereldomvattende ondernemingen hebben 

laten weten dat ‘business as usual’ niet duurzaam is en daarmee geen optie voor de 

langere termijn.  

Strategie van bedrijven moet stoelen op het concept van duurzaamheid in de breedste zin, 

zoals gedefinieerd in het Brundtland-rapport. Een houdbare balans tussen ‘people, planet 

and profit’. Waarbij het laatste woord ook staat voor ‘prosperity’, welvaart en welzijn.  

 

Cruciale rol bedrijven  

Ik geloof sterk in de cruciale rol van bedrijven omdat zij actief zijn in de hele 

productieketen, van bron en productie tot en met de consumentenmarkt en als geen ander 

in staat zijn om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Bij ontwerp en inrichting van 

productieprocessen en producten wordt steeds meer rekening gehouden met de gevolgen 

voor de omgeving.  

Bedrijven beseffen dat veel van onze natuurlijke bronnen eindig zijn en houden daar 

rekening mee. Recycling en waar het kan volledig hergebruik (‘cradle to cradle’) worden in 

sterk toenemende mate toegepast. Op die wijze levert de private sector praktische 

oplossingen voor ‘groene groei’, wat staat voor economische groei met respect voor de 

grenzen die onze planeet stelt.  

Op die manier zorgen ondernemingen op duurzame wijze voor werkgelegenheid en 

welvaart voor de groeiende wereldbevolking. Zo kijken ondernemers naar duurzame 

ontwikkeling.  

 

Duurzaamheid in kern bedrijfsstrategie  

Ik ben er trots op dat relatief veel wereldwijd opererende ondernemingen in de top van de 

‘Dow Jones Sustainability Index’ in Nederland zijn gevestigd. Een groeiende groep 

ondernemingen heeft gemeen dat duurzaamheid de kern is van hun bedrijfsstrategie, hun 

fabrieken en rapportages. Niet alleen gericht op de eigen operaties, maar vaak ook op die 

van hun toeleveranciers en partners in de productieketens.  

 

Innovatie  

Hoewel er geen blauwdruk bestaat voor het bereiken van duurzaamheid, heeft hun 

businessmodel een aantal gemeenschappelijke kenmerken, naast de al genoemde focus op 

duurzaamheid in hun strategie en bedrijfsproces. Transparantie is een ander sleutelwoord.  

Bedrijven kiezen duurzaamheidsdoelstellingen en rapporteren daar over. Belangrijkste  

kenmerk is naar mijn smaak echter de nadruk die zij leggen op innovatie. Innovatie moet 

de brug slaan naar een duurzame economie.  

R&D en innovatie leiden tot concrete verbeteringen die zich vertalen in meer toegevoegde 

waarde met minder gebruik van grondstoffen en energie, minder belasting van de 

omgeving en betere sociale omstandigheden over de hele keten. In dit verband doet het 

Initiatief Duurzame Handel fantastisch werk ten behoeve van het verduurzamen van 

belangrijke grondstofstromen.  
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Bio-based economy  

Interessant is de ontwikkeling van een Bio-based economy. In Nederland werken bedrijven, 

wetenschap en overheid intensief samen in het verminderen van de afhankelijkheid van 

fossiele brandstoffen. Doel is een economie die voor een groot deel gebaseerd is op 

natuurlijke bronnen als biomassa en biomassa reststromen.  

Dat is een grote uitdaging, maar we zien grote mogelijkheden en veelbelovende 

ontwikkelingen. Biomassa moet op voorzichtige wijze worden ingezet: geen onverantwoord 

grondgebruik of ontbossingen en het mag de beschikbaarheid van voedsel niet in de weg 

staan. Als we dat doen, zal het leiden tot minder omgevingsbelasting en het scheppen van 

veel ‘groene banen’.  

 

Gouden driehoek  

Ik vertrouw erop dat de ‘gouden driehoek’, de samenwerking tussen bedrijven, wetenschap 

en overheid ‘groene groei’ oplevert door sectoroverschrijdende innovaties. Dat maakt mij 

optimistisch over de kansen een duurzame economie daadwerkelijk van de grond te 

krijgen.  

Overheden kunnen en moeten dit ondersteunen met beleid en wetgeving die duurzaam 

ondernemerschap faciliteert. NGO’s kunnen helpen door kennis te leveren en door steun te 

organiseren bij consumenten en daarmee onderdeel worden van oplossingen in plaats van 

louter het vingertje opsteken als er iets mis gaat.  

Regeringen kunnen zorgen voor een ondernemingsklimaat dat ondernemers uitdaagt, maar 

dat is niet genoeg. 'Publieke goederen' als klimaat, behoud van regenwouden en andere 

ecosystemen zijn van vitaal belang en een voorwaarde om onze planeet voldoende te laten 

voorbrengen en 9 miljard mensen op een welvarende manier in leven te houden.  

 

Internationale, afdwingbare afspraken RIO+20  

Deze zogenoemde ‘global public goods’ kunnen alleen maar worden veiliggesteld met een 

goedwerkend mondiaal bestuur. ‘Global governance’ ontbreekt nog steeds en 

ondernemingen kunnen dit gat niet alleen opvullen.  

Voorbeeld is het behoud van visvoorraden in de oceanen. Kleine vissers, noch de 

visindustrie kunnen dit voor elkaar krijgen.  

Om zulke gemeenschappelijke goederen veilig te stellen hebben we internationale, 

afdwingbare afspraken tussen regeringen nodig. Ook dat zou RIO+20 moeten leveren.  

 

Bron: http://www.nuzakelijk.nl/column-bernard-wientjes/2783881/ondernemers-gaan-

groene-groei.html 

 

  

http://www.nuzakelijk.nl/column-bernard-wientjes/2783881/ondernemers-gaan-groene-groei.html
http://www.nuzakelijk.nl/column-bernard-wientjes/2783881/ondernemers-gaan-groene-groei.html
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Bijlage 6 The IOE perspective on business an Rio +20 

 

The International Organisation of Employers (IOE) represents the interests of business in 

the labour and social policy fields and believes that the RIO conference must:  

 deliver an appropriate institutional framework to enable conditions for the transition 

to a ‘green economy’, monitor and support approaches to ‘greener economic growth’ 

while addressing poverty. It must look to practicalities, learning and experience, to 

enable action and empower the relevant actors to deliver renewed commitment for 

sustainable development. 

 focus on and strengthen implementation of existing commitments, and utilize 

rigorous cost-benefit assessment and transparent reporting measures to track 

progress to date and enable them to identify and provide solutions for implementing 

the outcomes of the major summits on sustainable development and achievement of 

the Millennium Development goals.  

 

The need for business engagement  

 Business and employment creation provide not just skills, technological and 

innovative developments and finance but also inclusive livelihoods capable of 

transforming social systems.  

 Economies need to be able to secure growth and development, while at the same 

time improving well-being, providing sustainable jobs and enterprises, reducing 

inequalities, tackling poverty and preserving the natural resources on which we 

depend.– this is what is implied by a greener economy. The green economy will 

evolve as technologies and economies develop and provide other challenges and 

solutions. It will be a dynamic process requiring continual review. 

 Employers have a crucial role in influencing policy measures to structure a framework 

conducive for enterprises to deliver sustainable jobs, economically viable products, 

processes, services and solutions that promote a greener economy. They also have a 

role to play in increasing awareness generally and informing consumers of what 

actions, products and services will help deliver a greener economy. 

 Moving towards a greener economy requires resilient enterprises and communities 

who are able to withstand the inevitable natural and man-made shocks that will occur 

in the future. These enterprises will transform challenges into economic opportunities, 

not only reversing negative environmental trends, but also driving future growth and 

jobs.  

 Many employers recognize, and have risen to, the challenge of sustainable 

development by controlling emissions and resource uses from their products, services 

and operations and by promoting more sustainable practices in the workplace. 

Voluntary business initiatives and innovative solutions for resource efficiency, 

emission control, waste management, protection of ecosystems, food and energy 

security, renewable and low carbon technologies are being commercialized and 

shared. 

 Greening economic activity should offer benefits and opportunities to all countries, 

irrespective of their level of development and the structure of their societies and 

economies. While in many cases investments to move towards a green economy can 

result in short-term win-win solutions, in other cases a medium to long term 

perspective will be needed and transitional costs will have to be addressed. These 

may require support for developing nations and SMEs. 

 

The IOE believes that actions should be based on  
 Building resilience for enterprises and communities 
 Establishing efficient use and sustainable management of key resources 
 Developing well-functioning markets and effective regulatory conditions 
 Improving governance and stimulating private sector involvement 
Businesses and Governments need to:  
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 Develop resilience as an active approach, using available tools to take responsibility 

for one’s own enterprise, community and self, in sustaining and developing well-

being, competences, resources and entrepreneurship to adapt and thrive in a fast-

changing and uncertain world, giving governments, enterprises and individuals the 

means of turning uncertainty, risk and turmoil into opportunity. To deal with the 

uncertainties involved  

 Governments need access to resources and expertise to plan for not just 

implementation, but also disruption, disaster and recovery 

 Enterprises need the versatility and flexibility to unleash their innovative technologies 

and service and the skills and creative potential of all their employees. 

 Individuals need jobs and opportunities that enable them to develop and use their 

competencies, skills and creative potential to the full in their work and in their 

communities 

 Recognise that new jobs – green or otherwise- will mainly be created by the market, 

to satisfy market needs and utilise innovative developments. Green jobs and green 

technologies rely on all jobs and technologies and will be more integrated in the 

future. 

 Understand that policies aimed at creating green jobs should not come at the cost of 

a net reduction of jobs across the overall economy, nor should such policies create 

unsustainable jobs or those that reduce productivity or have unacceptable working 

conditions. Well-intentioned measures focused on improving environmental 

performance and generating employment may not necessarily create lasting 

employment and may introduce sector distortions that should not be seen as a 

substitute for long term job creation through the market. Small and medium-sized 

enterprises (SMEs) need equitable treatment to be able to access the expertise and 

finance needed for making the necessary investment.  

 Appreciate that measures to green businesses and contribute to green economies are 

most efficient and effective if they are aligned and integrated with other business 

systems and initiatives.  

 Develop the necessary skills and know-how to transition to a greener economy and 

align economic policies with labour policies to equip employees with new skills and 

help create new job opportunities.  

 Enable open trade and investment to diffuse technologies and finance required to 

move to greener economies.  

 Seize opportunities now to green enterprises and economies using tools and facilities 

already available, as a step en-route to realizing the full benefits of the transition to a 

greener economy. Governments should provide appropriate incentives (ranging from 

information, demonstration, application, taxation, incentivisation, regulation) so 

businesses in all sectors and consumers will see the practical benefits of adopting 

resource efficient and lower carbon-intensive practices.  

 Reform the tax system to shift tax burdens from labour to environmental impacts 

which can create highly visible incentives that send strong messages to society to 

influence behaviour and provide win-win outcomes for employment and the 

environment.  

 Provide transparent measures and indicators of progress that make sense in societal, 

economic and environmental terms, and at all levels.  

 Achieve improved conditions for transparency and integrity in doing business in all 

countries to secure private and public sector investment and actions. 

 

 

May 2012 
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Bijlage 7 Brief MVO Platform aan SER-commissie IMVO 
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