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OESO Due Diligence Handreiking  
voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen
Ondernemingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan sociale, economische en ecologische 
vooruitgang. Maar om dit te bereiken, moeten zij ook de negatieve gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten 
aanpakken. Onder due diligence (ook wel: gepaste zorgvuldigheid) wordt het proces verstaan waarin  
bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke negatieve gevolgen van hun handelen identificeren,  
voorkomen en verminderen in hun gehele waardeketen.

De Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, aangenomen in 2018, 
biedt ondernemingen inzicht en ondersteuning bij de praktische toepassing van due diligence, zoals 
omschreven in de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Deze Handreiking is voor de 
overheid het referentiekader voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is van toepassing op alle 
soorten ondernemingen, opererende in alle sectoren en landen.

Het begrip due diligence, zoals in de Handreiking gebruikt, is in overeenstemming met de UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights en de Tripartiete Beginselverklaring voor Multinationale 
Ondernemingen en Sociaal Beleid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De Handreiking is 
ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen verschillende belanghebbenden waaronder OESO en niet- 
OESO landen, internationale organisaties, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

" Het bedrijfsleven heeft de verantwoordelijkheid om tijdens het ondernemen rekening 
te houden met zowel bedrijfsresultaten als met de invloed op de maatschappij.  
De Handreiking is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen overheden  
en bedrijfsleven om wereldwijd een meer inclusieve en duurzame groei te stimuleren, 
doordat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en due diligence 
toepassen in hun productieketens."

Angel Gurría, Secretaris Generaal van de OESO

Het due diligence-proces & ondersteunende maatregelen
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Due diligence voor MVO:

Betreft verschillende 
processen en doelstellingen

Gaat over internationaal 
erkende MVO-standaarden

Is risico georiënteerd Beoogt negatieve  
gevolgen te voorkomen

Verplaatst geen  
verantwoordelijkheid

Is afgestemd op bedrijfs- 
specifieke omstandigheden

Kan worden aangepast  
aan de beperkingen  
van het werken met 
zakelijke relaties

Is dynamisch,  
doorlopend en reactief

Vraagt voortdurende 
communicatie

Wordt geïnformeerd door 
stakeholderbetrokkenheid

Due diligence streeft ernaar om nadelige gevolgen op de volgende 
gebieden aan te pakken:

Verplaatst geen  
verantwoordelijkheid

MEnvironmentilieu Werkgelegenheid en 
arbeidsverhoudingen

Bestrijding van 
corruptie, omkopings-
verzoeken en afpersong

Consumenten belangen Informatie verstrekking

De OESO-richtlijnen streven naar een open en transparant investeringsklimaat en stimuleren multinationale 
ondernemingen om positief bij te dragen aan economische en sociale vooruitgang. De Richtlijnen zijn  
de meest volledige set van door overheden ondersteunde aanbevelingen op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. De regeringen die de OESO-richtlijnen onderschrijven, waaronder sommige  
van ’s werelds leidende  economieën, raden ondernemingen aan, die vanuit hun gebieden opereren,  
om de principes van de OESO-richtlijnen na te leven.
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Sector Due Diligence Handreikingen

Deze Handreiking is een aanvulling op bestaande middelen van de OESO om ondernemingen te helpen in  
de uitvoering van due diligence in specifieke sectoren en toeleveringsketens, inclusief de landbouwsector, 
mijnbouwsector, kleding- en schoenindustrie en financiële sector.

Zie: mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm

mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm



