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                                                                                                            Bijlage bij brief OenI/O/5022346  
 
OVERZICHT VAN DEPARTEMENTALE (BETROKKENHEID BIJ) MVO-INITIATIEVEN   
 
INTERNATIONAAL  
  
Omschrijving   Primair betrokken departement(en)    Stand van zaken/planning     
OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen: bekend stellen van de 
richtlijnen bij bedrijven en behandeling 
van aangedragen cases bij het Nationaal 
Contactpunt (NCP).   

EZ, BZ, SZW, VROM, LNV   Jaarlijkse rapportage aan de TK. 
Najaar 2005: appreciatie van werking 
NCP.    

MVO en handel: analyse in OESO-
verband van de potentiële rol van MVO 
ter ondervanging van ‘consumer 
concerns’. 

EZ en LNV Projectvoorstel aan OESO-Handelscomité 
is in voorbereiding.  

OESO-landenexamen van Nederland 
inzake corruptiebestrijding. 

EZ, FIN, Justitie en OS Bezoek examinatoren aan Nederland in 
januari 2006; afronding in juni 2006. 

ISO (International Organization for 
Standardization): richtlijn voor MVO is in 
ontwikkeling.    

EZ neemt (namens de rijksoverheid) deel 
in de nationale normcommissie  

Gestart begin 2005. Publicatie van het 
definitieve ISO-document verwacht in 
2008. 

EU: (nationale invulling van de) 
Mededeling en Actieplan van de EC over 
Corporate Social Responsibility.    

EZ, SZW, VROM, BZ, LNV Mededeling wordt medio 2005 verwacht. 
Daarna bilateraal overleg met het 
Verenigd Koninkrijk (EU voorzitter 2e 
helft 2005) over de behandeling. Zie ook  
verslag MVO-conferentie (TK, 2004-
2005, 26485, nr. 33).  
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Verbreding van Sustainable Consumption 
and Production door programma’s van EU 
en UNEP.   

VROM  EU heeft initiatieven van lidstaten 
geïnventariseerd. In september 2005 
worden in UNEP-kader regionale 
prioriteiten vastgesteld.   

Eco-efficiënte innovaties stimuleren 
(Clean, Clever and Competitive i.k.v. 
Lissabonstrategie): Europese dialoog met 
het bedrijfsleven aangaan.        

VROM, EZ Start april 2005. Afronding in 2006.  

Beleidsprogramma Biodiversiteit 
Internationaal/project MVO: 
verduurzaming van internationale 
productieketens en biodiversiteit. 

BZ, VROM, LNV  Gestart in 2005. 

Thematische Medefinanciering: subsidie 
voor ondersteuning MVO-activiteiten in 
OS-landen door NGO’s.      

OS  Subsidietoekenningen voor periode van 
vier jaar.  

Capaciteitsopbouw (vakbonden/NGO’s) in 
ontwikkelingslanden : o.a. ondersteuning 
van CNV/FNV en NOVIB/OXFAM op dit 
vlak.   

OS  Subsidietoekenning voor periode van vier 
jaar.   

Stimuleren bewust consumeren en eerlijke 
handel: o.a. via ondersteuning van Utz 
Kapeh (duurzame koffie), Fair Trade 
Organisatie en samenwerking tussen 
ontwikkelingsorganisaties en Nederlandse 
multinationals op het gebied van MVO.         

OS  Subsidietoekenning voor periode van vier  
jaar.    

Publiek-private partnerschappen 
(overheid-NGO’s-bedrijven) op het gebied 
van water, energie, gezondheid, landbouw 

OS, LNV   Gestart in 2004. 



3 

en biodiversiteit realiseren.    
MVO-toetsingskader ingebed in het 
financieel buitenland-instrumentarium.  

EZ, FIN en OS  Gestart in 2002. Evaluatie in 2004/2005 
uitgevoerd. Informatie aan de TK: juni   
2005. 

Mensenrechten: identificatie en 
verduidelijking van MVO-standaarden op 
dit terrein.  

BZ, EZ en SZW De Secretaris Generaal van de VN zal een 
speciale vertegenwoordiger benoemen. 
Rapportage in 2007.  

“Voluntary Principles on Security and 
Human Rights” voor multinationals in 
delfstoffenwinning: deelname in tripartite 
groep. 

EZ Presentatie resultaten begin 2006. 

Social Acountability (SA 8000): studie 
naar de relevantie en impact van deze 
richtlijnen voor werknemers in China.     

SZW Begin 2005 afgerond.  

MVO in de natuursteensector: sociale en 
ecologische criteria bij de winning, 
verwerking en handel van natuursteen uit 
ontwikkelingslanden.     

SZW, VROM    Eind 2005 afronding.  

GRI (Global Reporting Initiative):  
ondersteuning ontwikkeling van de 3e 
generatie rapportagerichtlijnen 
(maatschappelijke verslaggeving).  

EZ  Juni 2005 opdracht aan GRI. 

GRI: ondersteuning van het project 
‘boundaries for sustainability reporting’.      

VROM  Afronding in 2005.  

Dwangarbeid en het Global Report (ILO). SZW Seminar in najaar 2005. 
MVO inbedden in voorlichting EVD: 
handelsmissies, bedrijvendagen, websites 

EZ Start in 2005.  
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en periodieken. 
Verzamelen en aanbieden van specifieke 
regio- en landeninformatie over MVO (via 
EVD).   

EZ, SZW, BZ, VROM, LNV  MVO Nederland als coördinator bij 
betrokken.  
Start in 2005.        

 
NATIONAAL  
 
 Omschrijving  Primair betrokken departementen(en)  Stand van zaken/planning   
Transparantiebenchmark (onderzoek naar 
de maatschappelijke verslaggeving van  
bedrijven en maatschappelijke 
organisaties).  

EZ Verschijnt jaarlijks in november. 
(nulmeting verschenen in november 
2004).    

Maatschappelijk Jaarverslag EZ 2004. EZ Verschijnt juni 2005. 
Maatschappelijk Jaarverslag LNV 2005.  LNV Verschijnt 1e helft 2006.  
Maatschappelijk Verslag van het 
Kenniscentrum MVO Nederland.  

EZ, LNV (via programmaraad)   Verschijnt jaarlijks in november.  

Project van de VBDO (Vereniging van 
Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling): 
“Stimulering gebruik 
duurzaamheidinformatie”.  

EZ Afronding medio 2005.  

Regeling voor fiscale aftrek van 
maatschappelijke beleggingen (groen en 
sociaal-ethisch).   

FIN, VROM, OS n.v.t.  

Kenniscentrum MVO Nederland.  EZ  Basisfinanciering loopt t/m 2008.    
Kenniscentrum MVO Nederland:  
Programmatische aansturing. 

LNV (neemt namens de rijksoverheid deel 
in de Programmaraad) 

Businessplan verschijnt zomer 2005. 

Via Kenniscentrum MVO Nederland:   
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• onderzoeksprogramma innovaties 
voor duurzaamheid in het MKB; 

• project ‘duurzaam ondernemen in 
internationale context’ (voormalig  
NIDO-programma). 

 
VROM, in samenwerking met V&W 
 
VROM 

 
Gestart in 2005; duurt 3 jaar. 
 
Afronding in 2005. 

MVO-stimuleringsprijs voor de 
agrosector: uitreiking en introductie van 
het boekje ‘MVO in bedrijf’.  

LNV in samenwerking met EZ Prijsuitreiking tijdens een uitzending van 
‘Nederland in bedrijf’ (RTL5) op 30 
oktober 2005.  

Digitale Duurzaamheid/MVO-scan voor 
de agrosector.  

LNV De scan is gepresenteerd tijdens de ‘Dag 
van de toekomst’ die door LNV in maart 
2005 werd georganiseerd. Promotie van de 
scan o.a. via het LEI (www.lei.wur.nl), 
MVO Nederland en LNV-magazine 
‘Berichten Buitenland’. 

PPS-project ‘Van wens naar 
werkelijkheid: MVO in een 
stroomversnelling’ (AKK) over MVO 
binnen het agrobedrijfsleven. 

LNV Gestart in 2004. 
Resultaten in 2006.  

Prijzen voor Innovatie en Duurzaamheid 
‘Het ei van Columbus’. 

VROM, LNV (+ diverse andere 
departementen)  

Prijsuitreiking op 14 februari 2006. 

Beleidskader Duurzaam Toerisme en 
Recreatie (o.a. gericht op het ontwikkelen 
van MVO-criteria voor het recreatief 
bedrijfsleven). 

LNV, EZ Eind 2005 gereed.  

Koplopersloket voor bedrijven die in hun 
contact met overheden belemmeringen 
ondervinden in hun streven naar duurzame 
ontwikkeling. 

EZ, LNV, V&W en VROM Van start gegaan in 2004. De eerste 
ervaringen zijn positief. 
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Dialoog met koplopende bedrijven: 
bijeenkomst met de Minister-President en 
Staatssecretaris EZ in samenwerking met  
de Stichting Samenleving en Bedrijf en het 
Kenniscentrum MVO Nederland.      

AZ, EZ  Bijeenkomst vindt op 13 juni 2005 plaats 
en is het vervolg op de bijeenkomst van 9 
juni 2004.     

Facilitering van het formuleren van 
operationele duurzaamheidsdoelen voor 
MVO ten behoeve van MKB (aanbeveling 
SER-advies Keurmerken en duurzame 
ontwikkeling). 

VROM, in samenwerking met EZ en LNV Stakeholders zijn begin 2005 
geconsulteerd. Eventueel ontbrekende 
faciliteiten voor het MKB worden in kaart 
gebracht. Afronding juni 2005. 

Duurzame bedrijfsvoering overheid met 
nadruk op duurzaam inkopen. 

VROM (coördinator) in samenwerking 
met alle andere departementen 

In 2006 rapportage over stand van zaken. 

Stichting Milieukeur: vrijwillige 
verduurzaming van producten en diensten.  

VROM Betreft meerjarige toezegging; evaluatie in 
2007/2008. 

Duurzaam hout: opstellen 
beoordelingsrichtlijn om handel en 
gebruik van duurzaam geproduceerd hout 
te bevorderen. 

VROM (raakt alle departementen) Betreft inkoop/aanbesteding van duurzaam 
geproduceerd hout door de rijksoverheid: 
gereed medio 2005. 

MVO en lokale overheden: lokale 
overheden worden in het kader van het 
programma “Met preventie naar duurzaam 
ondernemen” (Predo) ondersteund bij het 
stimuleren van MVO.    

VROM in samenwerking met EZ Evaluatie 2e helft 2005.  

Integreren van duurzaam ondernemen in 
convenanten.  

VROM Met de zuivelsector zijn in 2004 afspraken 
gemaakt; de basismetaalindustrie zal 
duurzaamheidaspecten opnemen in de 
bedrijfsmilieuplannen 2006 – 2010. 

Onderzoek of bedrijven die VROM is eerste aanspreekpunt, EZ en Er lijken weinig mogelijkheden te zijn, 
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maatschappelijk verantwoord ondernemen 
vrijgesteld kunnen worden van bepaalde 
administratieve lasten (Actie 4.3.1 uit 
Actieprogramma Duurzame 
Ontwikkeling). 

Financiën zijn betrokken. maar in het kader van de 
vergunningverlening wordt nog wel naar 
ruimte gezocht voor vermindering 
administratieve lasten. 
 

Onderzoek naar evt. belemmeringen voor 
integrale duurzaamheidprojecten om 
financiering te krijgen. 

VROM is eerste aanspreekpunt, EZ en 
LNV zijn betrokken 

Onderzoek wordt in 2005 afgerond. 

SMOM-regeling (Subsidiebesluit 
Maatschappelijke Organisaties 
Milieubeheer): ondersteuning van diverse 
op MVO gerichte projecten (zoals bijv. de 
totstandkoming van ‘De Duurzaam Geld 
Gids’).   

VROM Jaarlijkse tender (sluitingsdatum 1 
september). 
 
 

 


