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Den Haag, juni 2020 

Geachte mevrouw Hamer, 
 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is doende het beleid voor internationaal 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te evalueren. De afspraak om het 
beleid te evalueren en zo nodig te herzien komt uit het regeerakkoord. Dit proces heeft 
geleid tot het formuleren van een viertal opties voor beleid, de zogeheten doordachte 
mixes. De UN Guiding Principles on Business and Human Rights schrijven een 
doordachte beleidsmix voor van zowel nationale en internationale, als bindende en 
niet-bindende maatregelen. Met deze brief vraag ik advies van de commissie IMVO van 
de SER over de vier doordachte mixen, waarbij elke mix op zichzelf de hoofdlijn voor 
toekomstig IMVO beleid zou kunnen vormen. Ter voorbereiding van deze 
adviesaanvraag zijn reeds twee presentaties aan de commissie IMVO gegeven over dit 
onderwerp, op 12 maart en 14 mei jl. 
 
Het kabinet verwacht van alle Nederlandse bedrijven met internationale waardeketens 
dat ze de OESO-richtlijnen toepassen. Het kabinet streeft er bovendien naar dat 90% 
van alle grote bedrijven in Nederland uiterlijk in 2023 de OESO-richtlijnen expliciet 
onderschrijft en dat publiekelijk bekend maakt, bijvoorbeeld in hun jaarverslag of op 
hun website. Deze doelstellingen van het IMVO-beleid veranderen niet, maar bezien 
moet worden of het huidige beleid effectief is en of nieuwe maatregelen moeten 
worden overwogen. Daarnaast is de Wet Zorgplicht Kinderarbeid aangenomen. Hiertoe 
moet de Algemene Maatregel van Bestuur nog worden uitgewerkt. Deze wet is 
betrokken bij de invulling van de doordachte mixen.  
 
Ter voorbereiding van de doordachte mixen, zijn de voor- en nadelen van diverse 
instrumenten onderzocht. De rapporten van deze onderzoeken zullen uw commissie 
toegaan.  
 
Bij het uitwerken van de doordachte mixen zijn diverse stakeholders middels 
consultaties betrokken geweest. Specifieke informatie over de stakeholderconsultaties 
bij de herziening van het IMVO-beleid is beschikbaar op de speciaal hiervoor ingerichte 
website1.  
 
Nieuwe of aanvullende maatregelen dienen te worden getoetst aan het Integraal 
Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK). Ik wil u vragen om de vragen van 

                                          
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-imvo/evaluatie-

en-vernieuwing-imvo-beleid  
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het IAK, en de ambtelijke analyses die reeds op dit vlak plaatsgevonden hebben, te 
betrekken bij uw advies.  
 
De kansen op Europees IMVO-beleid zijn mede bepalend voor de beleidsopties. Daarom 
wil ik u vragen om de recente ontwikkelingen op Europees niveau in uw advies te 
betrekken en te wegen hoe deze ontwikkelingen een rol kunnen spelen. Belangrijk is de 
aankondiging door de Europese Commissie van het voornemen om in 2021 een 
initiatief voor te stellen met betrekking tot duurzaam bestuur (‘sustainable corporate 
governance’), waar IMVO onderdeel van is.2 De Europese Commissie geeft hierbij aan 
dat dit mogelijk een wetgevend voorstel zal zijn. Het Europese speelveld is divers; de 
posities van de Eurocommissarissen en de lidstaten zijn hierin relevant. Ook heeft het 
Europees Parlement een actieve rol.3 
 
Deze ontwikkelingen overwegende, wil ik graag uw advies vragen over elk van de vier 
doordachte mixen. Specifiek vraag ik uw advies over de voor- en nadelen van de 
verschillende opties met het oog op de doelstellingen van het IMVO-beleid. Indien de 
commissie IMVO de vier doordachte mixen wenst te beoordelen op hun relatieve 
geschiktheid, dan ben ik daar vanzelfsprekend in geïnteresseerd. Een relevante 
overweging is bovendien óf en hoe de verschillende elementen binnen elke mix elkaar 
versterken.  
 
Mede op basis van uw advies, en dat van de Adviescommissie Toetsing Regeldruk en de 
convenantenevaluatie, zal een nieuw beleid op hoofdlijnen ontwikkeld kunnen worden.  
 
Mijn verzoek is om mij uw advies uiterlijk 10 september 2020 te doen toekomen. Deze 
datum is belangrijk omdat met de Kamer is gecommuniceerd dat er vóór de 
begrotingsbehandeling helderheid komt over opties voor mogelijk nieuw beleid.  
 
 
 
 
 
  
Sigrid A.M. Kaag 
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  

                                          
2 Zie de EU Biodiversiteitsstrategie 2030 op https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
3 Zie berichten van 30 april en 27 mei jl. op https://responsiblebusinessconduct.eu/wp/ en voor aankondigingen van 

Eurocommissaris Justitie en Consumenten en de speech van Eurocommissaris Handel op 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/hogan/announcements/introductory-remarks-
commissioner-phil-hogan-oecd-global-forum-responsible-business-conduct_en. Het Europees Parlement ontwikkelt op 
dit moment onder andere diverse initiatiefrapporten op duurzaam bestuur en IMVO en heeft onlangs een resolutie op 
IMVO aangenomen, zie de resolutie op  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.pdf 
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