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Betreft: Voorstellen versterking MVO-beleid, t.b.v. Algemeen Overleg over MVO 4 maart 2009 
 
         Amsterdam, 27 februari 2009 
 
Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken,  
 
 
In verband met uw Algemeen Overleg over maatschappelijk verantwoord ondernemen op 4 maart a.s. 
presenteren wij in de bijlage onze ideeën en voorstellen over de onderwerpen die op de agenda staan. 
 
Samenvattend zijn de belangrijkste voorstellen die wij onder uw aandacht willen brengen:  
 
In de Corporate Governance code voor beursgenoteerde ondernemingen (Code Tabaksblat) is een stap 
voorwaarts gezet door verwijzingen naar MVO op te nemen. Toch denken wij dat een aparte Code over 
MVO en Corporate Governance noodzakelijk is omdat de verwijzingen naar MVO summier zijn. Daarnaast 
bepleiten wij, in navolging van de Commissie Burgmans, een verplicht MVO-beleid en -rapportage voor alle 
ondernemingen met meer dan 50 werknemers.  
 
De groeiende erkenning van ketenverantwoordelijkheid is een positieve ontwikkeling. De invulling van 
deze verantwoordelijkheid middels transparantie en aansprakelijkheid moet nog verder vorm krijgen. In de 
eerste plaats moet hiertoe gewerkt worden aan transparantie van de keten. Vervolgens bepleiten wij op 
termijn ook wetgeving om ernstige misstanden in de keten aan te pakken en maatregelen om slachtoffers 
schadeloos te stellen.  
 
In de kabinetsreactie op het SER-advies over globalisering valt ons op dat niet  duidelijk wordt hoe het 
kabinet de gesignaleerde ‘governance gap’ t.a.v. bedrijven wil beslechten. Zelfs bestaande initiatieven en 
kansen op dit terrein worden niet genoemd zoals het werk van de Speciale Vertegenwoordiger van de VN 
Secretaris-Generaal inzake mensenrechten en transnationale corporaties, prof. John Ruggie. Wij zien hier 
incoherentie met het feit dat Minister Verhagen en staatssecretaris Heemskerk het door Ruggie geschetste 
kader voor de verantwoordelijkheid van bedrijven voor mensenrechten onlangs hebben ondersteund.  
 
De Nederlandse overheid zou meer daadkracht kunnen tonen in het bestrijden van schendingen van 
(arbeids)rechten wereldwijd, dit zowel in haar diplomatieke rol als in multilateraal verband, zoals binnen de 
EU en de ILO. 
 
Hoewel een hoofdstuk over armoedebestrijding is opgenomen, lijkt de positie van de allerarmsten in de 
wereld in de kabinetsreactie van secundair belang. Wij zijn van mening dat de verbetering van de positie 
van de armsten de allerhoogste prioriteit verdiend.  
 
Wij hopen dat u deze punten in uw overleg mee wilt nemen en zijn, als daaraan behoefte bestaat, graag 
bereid tot een nadere toelichting. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Namens het MVO Platform 
 
Gerard Oonk 
Suzan van der Meij 


