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Geachte mevrouw Hamer,

Het algelopen jaar heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het beleid voor
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) geëvalueerd.
Deze evaluatie heeft geleid tot de publicatie van een nieuwe beleidsnota in
oktober 2020: ‘Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap”. Mede dankzij
het advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’ van de Sociaal-Economische
Raad is het nieuwe beleid tot stand gekomen.

Het kabinet heeft aangegeven in te zullen zetten op een doordachte mix van
maatregelen om IMVO te bevorderen. Een kernelement van de doordachte mix
is de invoering van een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting, bij
voorkeur op Europees niveau. Met deze brief vraag ik advies van de Sociaal
Economische Raad over de invulling van een brede gepaste
zorgvuldigheidsverplichting.

Het kabinet verwacht van alle bedrijven in Nederland dat ze de OESO
richtlijnen toepassen. In oktober 2020 heeft het kabinet in de beleidsnota
geconcludeerd dat sinds 2013 de convenanten-aanpak weliswaar meerwaarde
heeft gehad, maar dat hiermee slechts 1,6°h van alle bedrijven wordt bereikt.
Op basis van onderzoeken, consultaties en adviezen van de SER en het
Adviescollege Toetsing en Regeldruk (ATR) heeft het kabinet daarom besloten
in te zetten op een doordachte mix van elkaar versterkende maatregelen om
te bevorderen dat Nederlandse ondernemingen gepaste zorgvuldigheid
toepassen in lijn met de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen
en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Een brede
gepaste zorgvuldigheidsverplichting is een kernelement van deze beleidsmix,
omdat daarmee gedragsverandering het meest waarschijnlijk wordt geacht.
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Verwacht wordt dat het een effectief instrument kan zijn om te bevorderen dat
ondernemingen in lijn met de internationale raamwerken handelen. Voor een
nadere onderbouwing van deze argumentatie wijs ik u graag op hoofdstuk 4
van de IMVO-beleidsnota en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken,
evaluaties, adviezen en consultaties.

Met het oog op het vergroten van de impact in de keten en het bereiken van
een gelijk speelv&d wordt een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting bij
voorkeur op EU-niveau ingevoerd. Op EU-niveau is momentum ontstaan voor
de ontwikkeling van een dergelijke verplichting. De Europese Commissie
presenteert naar verwachting in juni haar wetgevende voorstel voor duurzaam
ondernemingsbestuur, waarvan een gepaste zorgvuldigheidsverplichting deel
zal uitmaken.

Bouwstenen voor een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting
Primair met het oog op input voor het EU-traject heeft het kabinet besloten
om bouwstenen voor een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting te
formuleren. Nederland is op deze manier ook optimaal voorbereid op het
invoeren van nationale dwingende maatregelen zodra blijkt dat Europa te lang
op zich laat wachten. De bouwstenen zijn:

A. De reikwijdte van de verplichting
B. De gepaste zorgvuldigheidseisen aan ondernemingen
C. De inrichting van het toezicht en de handhaving

Met de aanname van de motie van Kamerlid Voordewind over een algemene
zorgplicht overeenkomstig de OESO-richtlijnen2 is een vierde bouwsteen
toegevoegd:

D. De wettelijke, algemene zorgplicht

In het voorjaar van 2021 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de
bouwstenen uitgewerkt op basis van gesprekken met (juridische) experts en
toezichthouders en consultaties met stakeholders uit het bedrijfsleven en het
maatschappelijk middenveld. Binnen deze bouwstenen zijn verschillende
scenario’s (“varianten”) geformuleerd. De te verwachten regeldruk van deze
varianten is door Sira Consulting doorgerekend, in lijn met het advies van het
Adviescollege Toetsing en Regeldruk (ATR) uit september 2020 (zie bijgaand
onderzoeksrapport).

Varianten voor de reikwijdte betreffen: alle bedrijven, alleen grote bedrijven,
bedrijven in risicosectoren, of een selecte groep van bed rijven. Ook ligt er een
optie voor niet in de EU gevestigde bedrijven voor.

2 httos://www.tweedekamer.nh/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z24303&did=2020D510 10
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De gepaste zorgvuldigheidseisen aan bedrijven betreffen een gedetailleerde
variant inclusief alle zes stappen van de OESO-richtlijnen en een minder
gedetailleerde variant.

Voor de algemene zorgplicht is een positieve en een negatieve variant
geformuleerd.

Met het oog op de inrichting van het toezicht en de handhaving zijn opties
voor bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving naar
voren gebracht.

Adviesvraag
Het kabinet wil bevorderen dat ondernemingen internationaal maatschappelijk
verantwoord ondernemen en zo negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten
voor mens en milieu in het buitenland mitigeren en voorkomen. Daarbij wil het
kabinet ervoor zorg dragen dat de administratieve en financiële lasten van
beleid proportioneel zijn met het oog op de doelstelling van het IMVO-beleid.

Het kabinet vraagt de SER dan ook advies te geven de invulling van een brede
gepaste zorgvuldigheidsverplichting. Specifiek vraag ik uw advies over welke
varianten van de bouwstenen voor een brede gepaste
zorgvuldigheidsverplichting in onderlinge samenhang het meest doeltreffend
en doelmatig zijn met het oog op bovengenoemde doelstelling van het
kabinet. Daarbij verzoek ik u om bij uw advies over de bouwstenen ook het
regeldrukonderzoek van Sira Consulting te betrekken.

H oog achte nd,

Si
Handel en Ontwikkelingssamenwerking




