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Samenvatting 
Dit rapport is het verslag van de opbrengst van de werkgroep ‘Gepaste Zorgvuldigheid en 
Monitoring’, hierna te noemen GZM. Het doel van deze werkgroep is om inzichten te delen over vijf 
mogelijke monitoring/toezicht/handhavingsinstrumenten die invulling kunnen geven aan het 
toekomstige IMVO beleid. De instrumenten zijn gesplitst in instrumenten met zelfregulering enerzijds 
en publiek toezicht anderzijds. De twee gekozen instrumenten van zelfregulering zijn: zelfverklaring 
en conformiteitsbeoordeling door een 3e partij. De drie gekozen instrumenten met publiek toezicht 
zijn: algemene zorgplicht (een wettelijke verplichting) met drie specifieke uitwerkingen: 1) 
sectorspecifieke aanpak, 2) benchmarking, en 3) collectieve uitvoeringsorganisatie. Hierbij zijn 
bedrijven verplicht gepaste zorgvuldigheid toe te passen in lijn met de OESO-richtlijnen middels een 
specifieke uitwerking. Dit zijn 3 variaties op brede due diligence wetgeving met publiek toezicht. Deze 
5 opties zijn zeker niet uitputtend maar geven een beeld van de verschillende mogelijkheden die er 
zijn en de reikwijdte die de verschillende instrumenten hebben. 

De deelnemers aan de werkgroep GZM, die allen uit Nederland afkomstig zijn, hebben vanuit hun 
expertise te maken met de OESO-richtlijnen voor gepaste zorgvuldigheid. De opdracht voor de 
werkgroep was niet om tot consensus te komen maar juist om te horen wat de voor- en de nadelen 
zijn van de mogelijke instrumenten die ingezet kunnen worden.  

Hiervoor zijn per instrument dezelfde vier open vragen gesteld. Daarnaast is er per instrument een 
gesloten vraag gesteld waarbij de deelnemers een score hebben aangeven. 

Dit rapport geeft een kwalitatieve weergave van alle opmerkingen die er bij de verschillende 
instrument geplaatst zijn en een kwantitatieve weergave op basis van de score per instrument. 

Onderstaande tabel geeft het overzicht van hoe de deelnemers de vijf instrumenten beoordelen op 
effectiviteit voor het expliciet onderschrijven van de OESO-richtlijnen, het stimuleren van het 
ambitieniveau van bedrijven op het gebied van IMVO, en het realiseren van de ‘impact on the 
ground’, oftewel wezenlijke verbetering in de keten. Daarbij dient aangetekend te worden dat er geen 
evenredige verdeling was tussen de verschillende geledingen en dat cijfers hieronder louter indicatief 
zijn. Er waren tevens duidelijke verschillen tussen de geledingen.  

De score van de besproken instrumenten geeft het volgende overzicht. Voor een viertal vragen 
hebben de deelnemers, op basis van een score van 1-10 aangegeven hoe effectief zij dit instrument 
vinden. 
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Uit de kwantitatieve gegevens blijkt dat de stakeholders aanzienlijk meer vertrouwen hebben in 
publiek toezicht dan in zelfregulering (gemiddelde score van respectievelijk 6.5 en 4.4). Het verschil in 
beoordeling is het grootst bij de vraag over ‘Impact on the ground’. De deelnemers geven aan dat 
zelfregulering te vrijblijvend is. Bedrijven kunnen zelf bepalen welke informatie zij delen. Voor publiek 
toezicht ligt dit anders: hier geldt een wettelijke verplichting en kan de handhavende instantie, met 
verschillende interventies tot de beschikking, specifieke documentatie opvragen.  

Dat wil niet zeggen dat bij de drie opties voor afdwingbare wetgeving met publiek toezicht geen 
nadelen gezien worden. Samenvattend kan voor elk van de 3 instrumenten gesteld worden dat de 
meeste deelnemers verwachten dat het duur en tijdrovend zal zijn om deze instrumenten in te 
richten en te handhaven. Het maatschappelijk middenveld ziet dit echter niet als een probleem. 

Over de opties voor specifieke uitwerking van de algemene zorgplicht worden verschillende visies 
gedeeld. Dit kan namelijk per sector, wat voor sommige bedrijven de voorkeur geniet vanwege de 
specifieke risico’s die in bepaalde sectoren spelen. Anderzijds wordt de zorg uitgesproken dat dit 
complexiteit geeft voor bedrijven die sector-overstijgend werken of samengestelde producten 
verkopen, en daardoor verschillende richtlijnen voor hun gepaste zorgvuldigheid-proces zouden 
moeten volgen. 
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Hier volgt een overzicht van de belangrijkste inzichten per instrument. Deze inzichten zijn gebaseerd 
op de het beeld dat naar voren komt op basis van de verschillende antwoorden die gegeven zijn. 

Zelfregulering: Zelfverklaring 

Op basis van de voor- en nadelen kan gesteld worden dat een zelfverklaring vooral een nuttig 
instrument is voor bedrijven die baat hebben bij een positieve reputatie op het gebied van IMVO. 
Hierbij kunnen zelfverklaringen een signaleringsfunctie hebben om een eerste inzicht te geven in de 
mate van risico waarmee deze bedrijven of sectoren te maken hebben. Voordelen: draagvlak onder 
bedrijven. Nadelen: subjectief en niet verifieerbaar door stakeholders. Voorwaarde voor effectiviteit: 
de onderliggende informatie moet openbaar beschikbaar zijn. 

Zelfregulering: 3e Partij conformiteitsbeoordeling 

Bij 3e partij conformiteitsbeoordeling wordt er door een derde partij beoordeeld of een proces, 
product, managementsysteem of organisatie voldoet aan vastgestelde eisen. Er bestaan 
verschillende vormen van 3e partij conformiteitsbeoordeling, waaronder certificatie en 
validatie/verificatie.  Voor het due diligence proces wordt in meer detail aangegeven dat de OESO 
stappen 1 en 5 (beleid en rapportage) door middel van bijvoorbeeld certificering beoordeeld kunnen 
worden. Voor de overige stappen, zoals bijvoorbeeld stap 6 (remedy), is dat een stuk lastiger. 
Daarnaast wordt certificering gezien als een  een pass/fail systeem. Dit ‘tick in the box’ effect wordt 
ondervangen door met onverwachte bedrijfsbezoeken te werken. 

Publiek toezicht: Algemene zorgplicht + sectorspecifieke aanpak 

Een sectorspecifieke aanpak wordt door veel deelnemers als tijdrovend en duur gezien. Om dit 
instrument, dat door de deelnemers het beste beoordeeld is toch te kunnen toepassen, is 
aangegeven dat gestart kan worden met minimumeisen per sector en deze later uit te breiden met 
gebruikmaking van een sectorspecifieke benchmark. Hierbij geven een aantal deelnemers aan dat 
niet de overheid de norm stellen maar toezicht moet aansluiten bij best practices om zo impact on 
the ground te creëren. Daarnaast moet er aandacht zijn voor een heldere indeling zodat deze ook 
toepasbaar is voor bedrijven die met meerdere sectoren te maken hebben, zoals retail en 
groothandel.  

Publiek toezicht: Algemene Zorgplicht + benchmarking 

Nadat de sectorspecifieke minimumnormen bekend zijn, is een benchmark een goede vervolgstap 
om best practices per branche en type bedrijf concreet uit te werken. Op deze wijze helpt dit ook om 
het ambitieniveau bij het MKB te stimuleren. De bedrijven zijn zelf aan zet en een benchmark geeft 
de kans om veel bedrijven tegelijkertijd te beoordelen en transparanter te maken. Als nadeel van 
benchmarking wordt aangegeven dat bedrijven streven naar een hoge audit score in plaats van 
verbetering in de keten. Dan wel dat bedrijven juist streven naar het veilige middenpositie in plaats 
van een positie aan de top waardoor het ambitieniveau beperkt wordt. 

Publiek toezicht: Algemene zorgplicht + collectieve uitvoeringsorganisatie 

Dit instrument wordt als een oplossing gezien voor specifieke onderdelen van due diligence. Inkoop 
kun je bijvoorbeeld collectief organiseren waardoor je individuele organisaties ontzorgt, er minder 
regeldruk is en je sneller gestelde doelen kunt halen. Ook kan een derde partij collectief opvolging 
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geven aan due diligence namens alle inkopende partijen, wanneer inkoop niet collectief plaatsvindt. 
Collectieve inkoop of collectieve opvolging aan due diligence in aanbestedingen kan ook zorgen voor 
een businesscase die het mogelijk maakt om betere methoden te implementeren die je als 
individuele organisatie niet voor elkaar kunt krijgen. Op deze wijze kunnen door dezelfde 
gunningscriteria toe te passen thema’s als leefbaar loon en milieu-eisen aan de orde worden gesteld. 

Instrument  Score (1-10)  Toepasbaarheid instrument 

Zelfregulering  Zelfverklaring  4.0 

4.4 

Bedrijven met laag risico profiel 

Conformiteitsbeoordeli
ng door 3e partij 

4.9  Alleen specifieke onderdelen due diligence 
proces 

Publiek 
toezicht 

Algemene zorgplicht + 
sectorspecifieke 
aanpak 

7.2 

6.6 

Starten met minimumeisen per sector, later 
uitbreiden 

Algemene zorgplicht + 
benchmarking 

6.5  Als aanvulling/ uitbreiding van minimumeisen 

Algemene zorgplicht + 
collectieve 
uitvoeringsorg. 

6.0  Wanneer sprake is van schaalvoordeel: 
Inkoop en productie 

Een aantal deelnemers geeft aan dat niet altijd duidelijk is of de voorbeelden die gegeven werden bij 
de instrumenten (zie hoofdstuk 18, bijlagen) te vertalen zijn naar de OESO thema’s en het due 
diligence proces. Het verdient aanbeveling om bovengenoemde toepassingen voor een concreet 
OESO thema verder uit te werken in samenwerking met deze werkgroep van betrokken stakeholders. 

Inleiding 
Evaluatie en vernieuwing IMVO-beleid. 

In 2020 evalueert het ministerie van Buitenlandse Zaken het beleid voor Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). IMVO betekent dat Nederlandse 
bedrijven die zakendoen in het buitenland rekening houden met bijvoorbeeld 
mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. De afspraak om het beleid te evalueren 
en herzien komt uit het regeerakkoord. 

Met het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ evalueert het ministerie van Buitenlandse 
Zaken (BZ) het huidige IMVO-beleid. Hierbij kijkt het ministerie van BZ of het beleid goed 
werkt. En hoe andere Europese landen met IMVO omgaan. Als blijkt dat het IMVO-beleid 
vernieuwd moet worden, doet het kabinet een voorstel. 

Het ministerie van BZ wil de kennis van bedrijven, maatschappelijke organisaties, andere 
ministeries en wetenschappers over het huidige beleid gebruiken. Omdat zij ervaring 
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hebben met de huidige maatregelen. En met het eventuele nieuwe beleid moeten kunnen 
werken. Het ministerie van BZ nodigt deze organisaties uit om mee te denken. 

Het IMVO-beleid heeft het volgende doel: 

● Betere verankering van het IMVO in het beleid en de activiteiten van Nederlandse
bedrijven.

● IMVO-beleid dat zich richt zich op het bevorderen van de toepassing van de
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen door Nederlandse bedrijven.
De OESO richtlijnen vragen om de uitvoering van gepaste zorgvuldigheid (due
diligence)door bedrijven.

● IMVO-beleid dat zich richt zich op het bevorderen van de toepassing van de
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen door Nederlandse bedrijven.
De OESO richtlijnen vragen om de uitvoering van gepaste zorgvuldigheid (due
diligence)door bedrijven.

● Een verwacht resultaat van het IMVO-beleid is een grotere bijdrage van bedrijven aan
het realiseren van de SDG’s.

Het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ heeft zich de volgende doelen gesteld: 

● Bezien of vernieuwing/aanvulling van IMVO-beleid nodig is;
● Zo ja, komen met opties voor (dwingende) maatregelen die passen in een

‘doordachte mix’ van maatregelen, waarmee Nederland de naleving van de
OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles door bedrijven efficiënt en effectief kan
stimuleren en afdwingen, zonder hierbij disproportionele druk op bedrijven en
andere actoren te leggen.

Werkgroep ‘Gepaste Zorgvuldigheid en Monitoring’ 

De doelstellingen van het IMVO-beleid veranderen niet, maar er komen misschien nieuwe 
maatregelen. De overheid wil echter alleen doelmatige en doeltreffende nieuwe 
maatregelen. Het moeten efficiënte maatregelen zijn. En ze mogen geen onnodige 
administratie opleveren voor bedrijven of andere organisaties. Binnen het IMVO project 
heeft de werkgroep gepaste zorgvuldigheid en monitoring’ (hierna: GZM) zich in eerste 
instantie bezig gehouden met de vertaling van de zes OESO Due Diligence stappen naar zes 
concrete stappen die helder en eenduidig aangeven wat er bedoeld wordt met gepaste 
zorgvuldigheid. Daarnaast was het de opgave om te kijken naar een overzicht van mogelijke 
maatregelen om de zes concrete stappen te monitoren dan wel te handhaven. 

Tijdens de eerste bijeenkomst werd echter duidelijk dat een concrete vertaling van de zes due 
diligence stappen niet mogelijk is zonder dat duidelijk is voor welk beleidsinstrument er gekozen gaat 
worden. Met andere woorden, zolang het niet duidelijk is waarop de zes stappen ‘gemonitord’ gaan 
worden is het niet mogelijk om aan te geven waar de stappen aan moeten voldoen.  Je weet immers 
niet waar de concrete vertaling toe moet gaan leiden. 

Daarom is ervoor gekozen om met een subgroep aan de slag en voor een andere richting te kiezen. 
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Nieuwe aanpak 

Er zijn veel verschillende (combinaties van) instrumenten voor het beoordelen van gepaste 
zorgvuldigheid; monitorings-, toezichts- en/of handhavingsinstrumenten. Voor de nieuwe  
aanpak van de werkgroep GZM is een vijftal instrumenten uitgewerkt om met de  
deelnemers te bespreken. Deze instrumenten beslaan het terrein van vrijwillig (via een  
zelfverklaring of conformiteitsbeoordeling door een 3e partij) tot dwingend (wettelijke  
verplichting met publiek toezicht). 

De instrumenten zijn voorzien van bestaande voorbeelden. Dit geeft een goed beeld van wat  
de instrumenten in de praktijk aan mogelijkheden in zich hebben. Aan de deelnemers is per  
instrument dezelfde vijf vragen voorgelegd om de doelmatigheid, handhaafbaarheid, en  
voor- en nadelen in kaart te brengen. 

Belangrijk om op te merken is dat de doelstelling voor deze werkgroep niet is geweest om  
tot consensus te komen, maar juist om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de  
voor- en nadelen die de verschillende instrumenten in zich hebben. Dit rapport geeft dan  
ook een kwalitatieve weergave van de reacties die de verschillende deelnemers op de  
instrumenten hebben gegeven. 
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Dit verslag bestaat uit de samenvatting en introductie van het rapport van de werkgroep 
GZM. Het volledige verslag is op aanvraag verkrijgbaar bij:




