
 

Terugkoppeling Multistakeholderbijeenkomst ‘Richting niet IMVO-beleid’ – 15 april 
2020 
 
Op 15 april 2020 heeft Directeur Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB), Hanneke 
Schuiling, een online bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, van 
maatschappelijke organisaties en vakbonden en van diverse ministeries. Tijdens deze bijeenkomst werden de 
deelnemers bijgepraat over de voortgang van het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ en ging men met 
elkaar in gesprek over het palet aan opties en de doelgroepen voor vernieuwd IMVO-beleid.  

Online ontmoeting in een moeilijke tijd 
In haar openingswoord aan de 44 deelnemers (18 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 8 
vertegenwoordigers van de overheid, 10 van maatschappelijke organisaties en 8 ondersteunde medewerkers) 
van de sessie sprak DGBEB haar waardering uit voor de aanwezigheid van iedereen. In deze moeilijke tijd staat 
iedereen onder druk en heeft te maken met grote onzekerheid, maar het is ook juist in deze tijd dat we verder 
moeten kijken dan het hier en nu: we moeten ‘Build Back Better’. Het IMVO-beleid maken we met het oog op 
de langere termijn, terwijl het ministerie ook ondersteunt waar het kan op korte termijn. 

Dit was de tweede multi-stakeholderbijeenkomst (de eerste was op 30 oktober 2019). Vorige maand zijn er ook 
bedrijfsleven-, NGO- en DG-tafels geweest. Na dit multi-stakeholderoverleg worden in mei weer tafels 
georganiseerd met afzonderlijk bedrijven, NGO’s en DG’s. DGBEB benoemde dat er al stappen zijn gezet en dat 
het palet aan maatregelen zichtbaar begint te worden. Ze gaf aan dat ze in de bijeenkomst van vandaag graag 
de visies van de deelnemers hoort op de verschillende opties voor- en elementen van  toekomstig beleid. 

Bij de start van de bijeenkomst was de mogelijkheid om vanuit de diverse organisaties te delen hoe de 
coronacrisis hen nu raakt. In alle sectoren wordt de impact gevoeld. DGBEB en projectleider Dirk Jan Koch 
benadrukken dat in het project ruimte wordt gemaakt om toch zoveel mogelijk organisaties de mogelijkheid te 
geven te reageren op de beleidsontwikkelingen: De consultaties gaan door, maar in verkorte online vorm. 
Daarnaast is er langer de tijd om te reageren en kan dit ook buiten de consultaties om via mail of telefonisch. 
Bovendien volgt er nog een adviestraject bij de SER in juli. 

Senior beleidsadviseur Kirsten Kossen 
gaf vervolgens een toelichting op het 
palet aan opties en de doelgroepen 
voor nieuw beleid. De onderzoeken 
en consultaties hebben een 
inventarisatie van mogelijke IMVO-
maatregelen opgeleverd. De komende 
tijd moet uit discussies en gesprekken 
blijken welke maatregelen echt 
effectief zijn en opgenomen kunnen 
worden in de smart mix, en welke 
juist geen onderdeel van nieuw beleid 
kunnen zijn. Hoewel tijdens dit traject 
duidelijk naar voren is gekomen dat 
inzet op Europees niveau belangrijk 
wordt gevonden, werd er tijdens de 
bijeenkomst vooral gekeken naar 
mogelijke maatregelen die nationaal 
ingezet kunnen worden.  In het palet 
zijn een aantal maatregelen grijs 
gemaakt. Dat houdt in dat 
voorgesteld wordt dat er geen 
intensiveringen op dat vlak plaatsvinden in het kader van het IMVO-maatregelen in perspectief project.   

In de discussie die hierna volgde in MeetingSphere was er ruimte om te reageren op de suggesties voor 
doelgroepen van beleidsmaatregelen en het palet aan opties. In twee discussierondes werd de deelnemers 
gevraagd te reageren op stellingen; per ronde een set van vier stellingen.  



 

Online discussie a.h.v. stellingen 
 
Ronde 1. Doelgroepen van beleidsmaatregelen 

De doelgroepen zijn nog niet eerder in consultaties voorgelegd of besproken in relatie tot het palet aan opties. 
Het is belangrijk om een keuze te maken, want doelmatigheid en uitvoerbaarheid komen in het gedrang als  
maatregelen zich op alle 1,6 miljoen bedrijven richten. Uit een eerste interne discussie zijn voorlopig twee 
mogelijk primaire doelgroepen naar voren gekomen: bedrijven van een bepaalde omvang en bedrijven met een 
verhoogd mvo-risicoprofiel.  

Stelling 1: Wetgeving moet zich richten op grote bedrijven. Voor andere bedrijven volstaan vrijwillige 
maatregelen. 

De meeste deelnemers zijn het eens dat de OESO Richtlijnen niet alleen gelden voor de grote bedrijven. 
Proportionaliteit en een gelijk speelveld spelen bij dwingende maatregelen echter een grote rol. Sommigen 
twijfelen of wetgeving de juist optie is voor MKB’ers en pleiten voor verleiding en voorlichting. Bij een keuze 
voor wetgeving voor doelgroepen zal, naast proportionaliteit, rekening gehouden moeten worden met 
uitvoerbaarheid, redelijkheid en billijkheid. 

Stelling 2: Bedrijven die zijn aangesloten bij IMVO-convenanten moeten worden vrijgesteld van 
wetgeving. 

De meeste deelnemers zijn het oneens met deze stelling. Ze geven hier verschillende argumenten voor. Een 
daarvan is dat de convenanten niet alle verwachtingen van de OESO-richtlijnen dekken. Convenanten kunnen 
bedrijven wel helpen te voldoen aan de richtlijnen, maar mogen hen niet ontslaan van het voldoen aan de 
OESO-richtlijnen of een wettelijke minimumnorm. Ook is er tussen convenanten veel verschil. Als de invulling 
van de wetgeving matcht met de invulling van het convenant kan een vrijstelling komen. De gedeelde mening 
hier ook: voorkom dubbele lasten. 

Stelling 3: Een nieuwe sector-risicoanalyse IMVO moet uitgevoerd worden om de risico sectoren 
opnieuw in kaart te brengen. 

Er is consensus over deze stelling: er is geen nieuwe sector-analyse nodig. De huidige analyse kan wel 
geüpdatet te worden. Deelnemers geven aan dat het beter is de energie ergens anders in te steken; hier zit 
geen urgentie. Daarnaast is het aan bedrijven zelf om een risico-analyse te maken van de keten waarin zij actief 
zijn.  

Stelling 4: Gezien het belang van de financiële sector voor IMVO, moet deze sector ook integraal 
onderdeel worden van eventuele dwingende IMVO maatregelen. 

Deelnemers zijn het unaniem eens met deze stelling. Velen benadrukken dat de financiële sector 
medebepalend is voor de ruimte die bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben om richting 
verduurzaming te werken. Er wordt hier ook benadrukt dat er oog moet blijven voor regeldruk. Er zijn immers 
ook al verschillende EU-initiatieven en -regels.  

Ronde 2. Versmald palet aan opties 

Zie ook de figuur op p.1. 

Stelling 1: Het is goed om de Wet zorgplicht kinderarbeid te vervangen met een wet die naar alle 
risico's van de OESO-richtlijnen kijkt.  

De meeste deelnemers zijn het er over eens dat de Wet zorgplicht kinderarbeid vervangen zou moeten kunnen 
worden, mits recht gedaan wordt aan het besluit van het parlement hierover. De meningen verschillen wel hoe 
dit gedaan kan worden, op welk niveau en op welke richtlijnen of thema’s. Sommigen pleiten voor een brede 
due diligence wetgeving in Nederland. Andere pleiten voor een Europese aanpak.  

 



 

Stelling 2: Nederlandse wetgeving kan een katalysator zijn voor Europese wetgeving. Daarom moeten 
we ambitieus inzetten op nationale wetgeving en gelijktijdig een proactieve Europese inzet nastreven. 

Over deze stelling verschillen de meningen. Deelnemers die het eens zijn met deze stelling zeggen: de urgentie 
is groot, EU kijkt naar leiderschap van Nederland. Nederlandse wetgeving kan, met andere woorden, steun zijn 
voor Europese wetgeving. Deelnemers die het niet eens zijn met de stelling, zeggen daarentegen dat als alle 
lidstaten dit doen, dit leidt tot versnippering. Daarnaast is er geen bewijs dat Nederlandse wetgeving als een 
katalysator kan werken. Het belang van een gelijk speelveld wordt wel door velen onderstreept. Er is nog 
discussie over dit onderwerp en dit zal meegenomen worden in de analyse van Buitenlandse Zaken.  

Stelling 3: Bedrijven hebben hulp nodig om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen en 
om toekomstige maatregelen na te leven. Daarom is een centraal steunpunt nodig om bedrijven voor 
te lichten, te ondersteunen en te stimuleren. 

De meeste deelnemers vinden dit een goed idee. Sectorale expertise is wel gewenst, waarbij een rol wordt 
gezien voor brancheorganisaties. Bedrijven kunnen bij een steunpunt ook ketenoplossingen delen. Er is al veel 
informatie te vinden, maar het fijn zou zijn als dat bij één centraal punt wordt belegd. Zo’n steunpunt zou 
mogelijk goed werken als eerstelijnsondersteuning voor het MKB. Voorwaarde is wel dat het niet op zichzelf 
staat, maar gecombineerd wordt met regelgeving. 

Stelling 4: Labelling moet geen onderdeel van het palet aan opties worden, omdat de rol van 
consumenten overschat wordt.  

Tot slot zijn de meesten het eens: labelling moet geen onderdeel van palet worden. Daarmee wordt de 
verantwoordelijkheid teveel bij consumenten gelegd. Het is in de praktijk lastig te realiseren en het toezicht is 
ingewikkeld. Wel kan labelling voor meer transparantie zorgen en moeten we niet vergeten dat er verschillen 
tussen sectoren bestaan.  

Afsluiting 
DGBEB sloot de bijeenkomst af met veel dank en bewondering voor de deelnemers. Dit heeft veel waardevolle 
input opgeleverd waar Buitenlandse Zaken mee verder kan. We werken hiermee toe naar een mix van 
voorstellen die in mei weer gedeeld zullen worden. Daarna wordt dat palet ook nog voor advies voorgelegd aan 
de SER en het Adviescollege Toetsing en Regeldruk (ATR). Het doel is dat de minister in het najaar 2020 haar 
voorstellen kan presenteren. BZ gaf aan dat alle opmerkingen en vragen, zowel in de MeetingSphere als in de 
plenaire discussie en in de chat, worden meegenomen in het uitwerken van de voorstellen. 
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