Due Diligence Wetgeving pakt negatieve impact op mens en milieu serieus aan

Hooggeachte minister Kaag,
Met deze brief spreken wij als gezamenlijk bedrijfsleven onze steun uit voor een wettelijk kader voor gepaste
zorgvuldigheid (due diligence).
Nederlandse bedrijven dragen veel bij aan internationale ontwikkeling en de oplossing van de grote vraagstukken van onze tijd zoals armoede, onrecht en klimaatverandering. Helaas zijn bedrijven ook vaak direct en
indirect via hun internationale ketens betrokken bij negatieve impact op mens en milieu.
Dit probleem wordt niet serieus genoeg genomen en de huidige handhaving schiet tekort. Er is meer nodig dan
vrijwillige samenwerking om het probleem aan te pakken. Wij zijn als gezamenlijk bedrijfsleven vóór een wettelijk kader, als onderdeel van een doordachte mix van IMVO maatregelen, om de volgende redenen:
1. Een serieus probleem vraagt om een serieuze aanpak. Wij onderschrijven de OESO-richtlijnen voor
multinationale ondernemingen. Deze richtlijnen vragen bedrijven due diligence te doen ten aanzien van

Sustainable Development Goals van de VN. Bedrijven én de overheid moeten hun verantwoordelijkheid
nemen.
2. Beloon de voorlopers in het bedrijfsleven. Met het transparant maken van de productieketen en het
tegengaan van misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu in internationale ketens gaan
kosten en investeringen gepaard. Wetgeving geeft de juiste prikkel, beloont inspanningen en leidt daarmee tot een gelijk speelveld voor bedrijven om positieve impact te genereren en negatieve impact tegen
te gaan. De wetgeving moet bedrijven verplichten wat de overheid nu al van bedrijven vraagt. Namelijk:
in lijn met de OESO-richtlijnen due diligence toepassen en te investeren in het voorkomen en oplossen
van mensenrechtenschendingen, overeenkomstig de grootte van de onderneming, de mogelijke impact
en de positie in de keten. Vooroplopende bedrijven laten al zien dat dit mogelijk is.
3. Houd Nederland in de internationale kopgroep. Andere landen hebben al vergelijkbare wetten aangenomen op aanverwante onderwerpen of hebben wetgeving in voorbereiding. Met nationale wetgeving
gaan deze landen free rider
mensenrechten in productieketens aan te pakken. Nationale wetgeving is een belangrijke stap richting
ambitieuze EU-wetgeving. En we roepen de Nederlandse regering op om daarmee pro-actief bij te
dragen aan het voorstel van de Europese Commissie voor mandatory due diligence legislation in 2021.
negatieve impact op mensenrechten en milieu in hun keten serieus aan te pakken. Een wettelijk kader geeft
duidelijkheid over de norm en regels waaraan moet worden voldaan en maakt het mogelijk om misstanden
effectiever aan te pakken.
Geschat wordt dat wereldwijd 45,8 miljoen mensen slachtoffer zijn van moderne slavernij en 150 miljoen
kinderen werken illegaal, waarvan 73 miljoen zelfs werken onder gevaarlijke omstandigheden. De productie van
tot ernstige milieuschade en/of inbreuk op de mensenrechten in productielanden. Het wordt tijd dat we dergelijke
misstanden in de internationale ketens van bedrijven serieus gaan aanpakken.
Als onderdeel van een doordachte mix van maatregelen is nu wetgeving nodig voor gepaste zorgvuldigheid
voor alle bedrijven om mensenrechtenschendingen of negatieve impacts op het milieu te voorkomen of te
herstellen. Internationaal ondernemen met respect voor mensenrechten en milieu moet de norm zijn voor alle
producten en diensten op de Nederlandse markt. Met wetgeving als onderdeel van een doordacht beleid,
bepaalt u die norm.
Met vriendelijke groeten,
Henk Jan Beltman,
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