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Wat is IMVO / (I)CSR ?
• Dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland, dit maatschappelijk
verantwoord doen. Dat zij rekening houden met zaken op het gebied van
mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Dat is Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).
• Normatief begrip: verantwoordelijkheid van de onderneming
om te voldoen aan gerechtvaardigde verwachtingen
van de samenleving….
• De Nederlandse overheid verwacht dit van bedrijven.
• Nu nog merendeels normen die vrijwillig zijn, maar niet vrijblijvend. Echter.. Veel
ontwikkelingen en initiatieven voor IMVO-wetgeving, in Nederland en op EUniveau.

De OESO-richtlijnen en andere internationale IMVO standaarden
OECD Guidelines for Multinational
Enterprises

UN Guiding Principles on Business
and Human Rights

ILO Tripartite Declaration of Principles
concerning Multinational Enterprises
and Social Policy
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VN richtlijnen

Ruggie Framework

VN richtlijnen over ‘Business and Human Rights’ (2011)

Landen: verplichting
om mensenrechten te
beschermen
(duty to PROTECT)

Bedrijven: verplichting om

Toegang tot herstel /

mensrechten te respecteren

compensatie

(duty to RESPECT)

(access to REMEDY)

Wat is ‘due diligence’

gepaste zorgvuldigheid

OESO richtlijnen:

Due diligence =
Zorg- en onderzoeksplicht:

Ondernemingen kunnen een positieve
bijdragen leveren aan de vooruitgang
op economisch, milieu- en sociaal
gebied.
Maar zakelijke activiteiten kunnen ook
negatieve gevolgen hebben voor/op:
- goed ondernemingsbestuur
- werknemers
- mensenrechten
- milieu
- corruptie
- consumenten
(hdst III, IV, V, VI, VII, VIII en IX OESO-RL )

Ondernemingen moeten
- daadwerkelijke en potentiële negatieve
gevolgen
- van hun eigen activiteiten
- van omstandigheden in hun
toeleveringsketen
- en bij hun zakelijke relaties
identificeren, voorkomen en beperken,
en laten zien hoe ze dit aanpakken.

Aanpakken van (potentiële)
 veroorzaakt
door de onderneming

negatieve gevolgen


 herstel daadwerkelijke gevolgen
 stop of voorkóm potentiële impact

Negatieve gevolgen  aan bijgedragen door 
de onderneming heeft


 stop of voorkóm gevolg of bijdrage
 gebruik invloed om resterende
gevolgen zoveel mogelijk te
beperken

 er is een direct verband
met activiteiten,
  gebruik invloed om te zorgen dat
producten van de
de entiteit die de negatieve impact
onderneming of diensten van
veroorzaakt het negatieve gevolg te
een zaken-relatie

voorkómt/beperkt

De zes due diligence stappen
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Due diligence stap communicatie
Communicatie met wie?
• Intern: management, werknemers/OR (recht op
informatie)
• Beleggingsfondsen, vermogens- en fondsbeheerders
• Bedrijven waarin direct belegd wordt
• Externe stakeholders: NGO’s, vakbonden, overheid (bv.
convenantspartijen)
• Publiek d.m.v publieke rapportages
• Last but not least: rechthebbenden die getroffen zijn of
mogelijk getroffen worden
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Nationaal Contact Punt

Nederland

Ieder land dat lid is van de OESO moet een NCP hebben
met als taken:
o Bewustzijn en bekendheid bevorderen bij bedrijven
over de Richtlijnen en de klachtenprocedure
o Behulpzaam zijn bij de toepassing ervan
o Behulpzaam zijn bij de ‘preventie’ van problemen
o Behandelen van meldingen (‘specific instances’) over
vermeende overtreding van de Richtlijnen, op een
oplossingsgerichte toekomstgerichte manier
o Specifiek onderzoek naar sectoren (olie- en gassector)

Het Nederlandse NCP

toegang tot herstel (remedy)

Commissie met 4 onafhankelijke leden, benoemd door de Nederlandse
regering
Nederlandse NCP kan een klacht behandelen als:
- de impact (schade) in Nederland is
- de impact in een land is waar geen NCP is, en de onderneming is gevestigd in
Nederland (Nederlandse eigenaar of hoofdkantoor in Nederland)
Recente zaken :
ING – over klimaat impact van financiële investeringen
Heineken – over arbeidsrechten in Congo (DRC)
IKEA – over anti-vakbonds activiteiten in Portugal, Ierland en VS
APG – over investeringen in bedrijven waar GBVH voorkomt (McDonald’s)

www.oecdguidelines.nl

Wat zeggen de OESO-richtlijnen over milieu en klimaat?

OESO-richtlijnen hoofdstuk VI (milieu)en III (infoverstrekking)
• Bedrijven moeten milieubeheersystemen invoeren en in stand houden (H VI art. 1),
meetbare doelstellingen vastleggen, die periodiek evalueren.
• Werken aan continue verbetering van milieuprestaties zowel in eigen
bedrijfsvoering, als die in de toeleveringsketen (art. 6).
• Div. artikelen H III over informatieverstrekking m.b.t. milieu; Toelichting op
hoofdstuk: de verslaglegging kan ook emissies van broeikasgassen omvatten en
milieu impact moet openbaar gemaakt worden ook als rapportagestandaarden nog
in ontwikkeling zijn (incl. verslagleggingsnormen van broeikasgassen).

Ontwikkelingen en wetgevingsinitiatieven & klimaat
•
•
•
•

OESO Stocktaking exercise: OESO-richtlijnen nog up-to-date?
Nieuw IMVO beleid Nederland: “van voorlichten tot verplichten”; de “Bouwstenen”
EU-due diligence wetgeving (richtlijnvoorstel)
Aan welke klimaatdoelstellingen heeft Nederland zich gecommitteerd?
– internationale en mondiale afspraken (Kyotoprotocol, 1992 en Paris akkoord,
2015)
– Europese Klimaatwet (onderdeel van de Green Deal)
– Nederlandse Klimaatwet
– Klimaatakkoord, onderdeel van het klimaatbeleid

Stocktaking (inventarisatie) van de OESO-richtlijnen
• Zijn de Richtlijnen nog wel up-to-date?
• Zijn de Richtlijnen voldoende duidelijk op alle (nieuwe) thema’s?
• Moeten de procedurele regels voor NCP’s worden aangepast?
• Eerste rapport Stocktaking (mei 2022):
– de OESO-richtlijnen zijn onvoldoende duidelijk over milieu en klimaat;
– explicieter verwijzing nodig naar klimaatafspraken, zoals neergelegd in onder
meer het klimaatakkoord van Parijs.
• Lidstaten (OESO-landen) beslissen over evt. aanpassingen van de Richtlijnen

Vernieuwd IMVO beleid

De “Bouwstenen”

EU-Directive on corporate sustainability due diligence
• Europese richtlijnvoorstel is ook gebaseerd op de 6 stappen van due diligence
• Artikel 15: Combating climate change:
– Bedrijfsmodel en strategie moet in lijn zijn met de 1,5 graden van het Paris
Agreement
– Met ‘reasonable available data’ identificeren in hoeverre bedrijfsactiviteiten
impact hebben op klimaatverandering.
– Wanneer klimaatverandering een belangrijk risico is als gevolg van
bedrijfsactiviteiten emissiereductiedoelstelling in plan opnemen.
• Geen specifieke consequenties wanneer niet wordt voldaan aan deze klimaatplicht.

Dus....
• Op het gebied van milieu en klimaat wordt een bedrijf meer en meer
verantwoordelijk gehouden voor wat er gebeurt in zijn keten;
• Vraag is: “wat is de milieu- en klimaatimpact in de toeleveringsketen van wat het
bedrijf doet en produceert?”
• Risicomanagement voor externe risico’s is nodig
• Bijv. oefencase vanmiddag: bedrijf produceert elektrische auto’s; wat is de impact in
je keten, in landen aan de andere kant van de wereld
• Meer regels op komst! Je kunt maar beter voorbereid zijn!
• Wat kan de OR hierin betekenen?

OR, IMVO en

due diligence (1)

 IMVO moet geïntegreerd onderdeel zijn van bedrijfsbeleid,
het gaat niet om extra’s of “doing good”
 Daarmee heeft de ondernemingsraad een rol:
de OR is immers betrokken bij het integrale ondernemingsbeleid en heeft
recht op informatie
 Huidige wettelijke kaders geven geen beperkingen
De gebruikelijke rechten en plichten zijn van toepassing op IMVO beleid

OR, IMVO en

due diligence (2)

De OR overlegt met de onderneming over het ondernemingsbeleid (in brede zin)
en de personeelsbelangen.
De werkgever moet de OR:
- om advies vragen over besluiten met grote financiële of organisatorische gevolgen,
over ingrijpende technologische voorzieningen of belangrijke milieumaatregelen
- om instemming vragen over bijv. regels mbt het aanstellen, bevorderen of ontslaan
van medewerkers -> dus ook over het uitbestedings- en onder-aannemingsbeleid
De OR heeft een initiatiefrecht:
- mag de werkgever voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en
economische zaken van de onderneming, bijv. over het MVO beleid
De OR heeft recht op informatie:
- De werkgever moet ongevraagd informatie geven over de jaarrekening, het sociaal
jaarverslag, beloningsstructuur en beleidsplannen
- De werkgever moet alle informatie geven waar de OR om vraagt, als de OR die info
nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren
NB: bij CAO kunnen de taken en bevoegdheden worden uitgebreid.

OR, IMVO en

en due diligence (3)

 De OR kan kritisch uitdagen
 Volgen van vordering van de beleidsdoelstellingen, (I)MVO
betrokkenheid toetsen van RvB / RvC
 Signalen vanuit het bedrijf doorgeven over de implementatie van
(I)MVO beleid en de risico’s
 De OESO Richtlijnen zijn een uniek instrument om handen en voeten
te geven aan het MVO beleid van de onderneming

www.oesorichtlijnen.nl
T 070 348 4200
E ncpoecd@minbuza.nl

