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Trage aanpak
misstanden in
productieketen
DeEuropeseCommissie bereidt
eenwet voordiemisstanden in
productieketensmoet blootleg-
gen enaanpakken.MaardeBrus-
selse raderendraaien zo langzaam
datde roepomactie op lidstaten-
niveau steeds luider klinkt.Ook in
Nederland. Eencoalitie vanmeer
dan120bedrijven enorganisaties
schreef begin juni eenbrief aan
informateurMariëtteHamer. Zij
uittendaarinhun ‘grote zorgen
over de aangekondigde vertraging
inhetEuropeseproces’.
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. De wens ommisstan-
den in productieketens
via wetgeving aan te
pakken wordt breed
gedragen.. De Europese Commis-
sie werkt aan een voor-
stel, maar dat loopt
vertraging op.. Dan maar eerst natio-
nale wetgeving, lijkt de
tendens, maar dat leidt
tot een ongelijk speel-
veld voor bedrijven.

E U R O PA

Europese weg
naar fatsoenlijke
productie is lang

H
et is november 2019 als Sigrid
Kaag zich inBrusselmeldtmet een
plannetje.DeD66-politicus is op
datmomentminister voorBuiten-
landseHandel en zemaakt zich
op voor eenoverlegmethaarEuro-

pese ambtgenoten. Zewil de aandacht vestigen
opmaatschappelijk verantwoordondernemen.
De strijd tegenkinderarbeid, illegale boskapen
anderemisstanden inproductieketensmoet op
Europeesniveauwordengevoerd, vindtKaag.

Ze vertelt haar collega’s datNederland zich
als koploper beschouwtopdit terrein. Via con-
venantenmethet bedrijfslevenheeftNederland
volgensKaag voortganggeboekt, ook al gaandie
convenantenuit van vrijwilligemedewerking.
Zewil er graag een schepjebovenopdoen,maar
liefst inEuropees verband, omte voorkomen
dat er strengere regels gelden voorNederlandse
bedrijvendan voorhunbuitenlandse concur-
renten,wat eenongelijk speelveld zou creëren.

Het plannetjewerd ‘goedontvangen’ lietKaag
destijdsweten, na afloop vanhet overleg. Toch
liet actie evenop zichwachten.DonaldTrump
zatnog stevig inhetWitteHuis en sloegdewe-
reldmet importtarievenomdeoren.Ook ver-
lamdehij deWereldhandelsorganisatie (WTO)
doordebenoeming van rechters voorhet hoog-
ste orgaan vangeschillenbeslechting teblokke-
ren,waardoordat orgaangeen zakenmeer in
behandelingkonnemen.Europesehandelsmi-
nistershaddenopdatmoment kortomwelwat
anders aanhunhoofd.

STAPPEN GEZET
Inmiddels, één endriekwart jaar later, zijn er
wel degelijk stappengezet.DeEuropeseCom-
missie concludeerdenaonderzoekdat slechts
37%vandeondernemingen indeEuropese
Unie (EU) zorgvuldigheidseisenophet gebied
vanmilieu enmensenrechten toepast, enheeft
dehandschoenopgepakt. Zewerkt aaneen zo-
gehetendue-diligence-instrument.Datmoet
bedrijven verplichtenhun toeleveringsketens
te scannenopmisstandenendiewaarmogelijk
aanpakken.Dit op straffe van sancties.

HetEuropeesParlementhielp eenhandje
door zelf alvast eenwetsvoorstel te schrijven.
Datwerd inmaartmet zo’noverweldigende
meerderheid aangenomen (504 voor, 79 tegen,
112onthoudingen) datEurocommissarisDidier
Reyndersbesloot zijn voorstel in grotemateop
dat vanhetEuroparlement te zullenbaseren.

De Europese Commissie bereidt een wet voor die misstanden in
productieketens moet blootleggen en aanpakken. Maar de Brusselse
raderen draaien zo langzaam dat de roep om actie op lidstatenniveau
steeds luider klinkt, ook in Nederland.

In het kort
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Maarde copy-paste-operatie vanReynders
looptniet zo soepel als gedacht.De raad voor
regelgevingstoetsing, die voorstellen vandeEu-
ropeseCommissie beoordeelt voordat deze ge-
publiceerdworden, kraakte stevigenotenover
dewijzewaaropdegevolgen vandeplannen zijn
onderzocht. Conclusie: Reyndersmoest terug
naar de tekentafel. Zijn voorstel zou voorde zo-
mer volgen.Datwordtnu september en er gaan
al geluidendat ookdatniet gehaaldwordt.

Het is niet de enige ontwikkeling. Reynders
kreegookEurocommissaris ThierryBreton (in-
ternemarkt) aan zijn zijde, zowist nieuwssite
Politico eindmei temelden.Bretonheeft zijn
sporen inhet zakenleven verdiendenweet als
geenanderwat er leeft onder ondernemers, zo
laat hij nimmerna te vermelden. Voorstanders
van een stevige ketenverantwoordelijkheidhou-
denhunhart vast.GaatBreton zichnamens zijn
zakenvriendjes inspannen voor een slap aftrek-
sel vandeoorspronkelijkeplannen?

‘TELEURSTELLEND’
PvdA-Europarlementariër LaraWolters, diehet
wetsvoorstel vanhetEuroparlement schreef,
noemthet uitstel ‘teleurstellend’.Maar ze
maakt zichnogniet al te druk. ‘Dit gebeurtwel
vaker bij voorstellendie grote gevolgenkunnen
hebben. Ikwas evenbangdatnuBretonerbij is
gekomener eenpush zou volgenomdenieu-
wewetniet te latengelden voorhetmidden- en
kleinbedrijf.Maardat lijkt niet zo.’

Vanuit het bedrijfslevenklinkt desalniette-
mindehoopdat ernumeer aandacht komt voor
hunzorgen. ‘Wewetennudat alswemet goede
argumentenkomen, daar ooknaar geluisterd
wordt’, zegtWinandQuaedvliegdienamens
VNO-NCWenMKB-Nederlandopkomt voorde

Zwerfafval in Rio de Janeiro, Brazilië.
Brussel wil dat EU-bedrijven in het kader van
maatschappelijk verantwoord ondernemen
misstanden in productieketen aanpakken. ANP

10 jaar ‘leidende beginselen’

Op16 juni 2011
namende
Verenigde

Natieshun ‘leidende
beginselen inzakehet
bedrijfslevenenmen-
senrechten’ aan, opge-
stelddoor JohnRuggie.
Diebevattendeplicht
vanstatenommen-
senrechten tebescher-
men,de verantwoorde-
lijkheid vanbedrijven
ommensenrechten
te respecterenende
rechtsgang voor slacht-
offers vanmisstanden.
RachelDavis vande
non-profitorganisatie
Shift—datbedrijven
enbeleidsmakerswe-
reldwijdadviseertbij
de implementatie van
debeginselen—maak-
tedestijdsdeeluit van
Ruggies team.Ze zegt:

‘Wezijner altijd van
uitgegaandat verplich-
te standaardenonder-
deel vanhetpakket
zoudenworden.Maar
hetheeftwat langer ge-
duurddanverwacht.’
DatEU-landennuzelf
metwettenkomen,
kanvolgensDavishel-
penhet ‘momentum
naarEuropeesniveau
te tillen’.Over even-
tuele vertraging in
Brussel zegtDavis: ‘Of
het septemberwordt
of volgend jaar, het is
waarschijnlijkdat er
wetgevingkomt.Het
pastbinnendegrotere,
Europesebewegingom
het sociale aspect van
maatschappelijk ver-
antwoordondernemen
betekenisvol te laten
zijn.’

belangen vanNederlandsewerkgevers inBrussel.
Quaedvliegbenadrukt dat zijn achterban inziet
dat er ietsmoet gebeurenenhij is ook voorstan-
der van eenEuropese aanpak.Maarhij vindt de
plannendiehij nu langs ziet komen te ver gaan.
‘Het is deuitdagingmet iets te komendat een
substantiële stap vooruit is,maar ookwerkbaar.’

Voornamediscussiepuntenbij eenEuropese
wet voor ketenverantwoordelijkheid gaanover
de vraagof die alleenmoet gelden voormul-
tinationals of dat hetmkber ookondermoet
vallen.Wolters’ voorstel gaat voordat laatste,
mits het ombeursgenoteerdemkb-bedrijven
gaat danwel bedrijvenmet eenhoog risico-
profiel.Ook vragenals hoediep indeketende
onderzoeksplicht gaat—alleendirecte toeleve-
ranciers of ook indirecte—enwelke sancties er
moeten staanophet schenden vandie onder-
zoeksplicht houdendegemoederenbezig.

FRANSE RESOLUTIE
Maarwat deboventoon voert indediscussie is
het punt vandepersoonlijke verantwoordelijk-
heid enaansprakelijkheid vanbestuurders. Een
resolutiehierover vandeFranseEuroparlemen-
tariër PascalDurandwerd indecember 2020
aangenomenmet eenkleinemeerderheid (347
stemmenvoor, 307 tegen, 42onthoudingen).
Deze resolutie is uiteindelijknietmeegenomen
inhetwetsvoorstel vanWolters,maardeEuro-
peseCommissiewil de tweewel samenvoegen.

Vooral vanuit Scandinavië klinktweerstand.
Quaedvlieg vanVNO-NCWenMKB-Nederland
moet er ookniets vanhebben. ‘Wij vinden
EU-wetgevingopdit vlakniet nodig, omdatde
Nederlandse corporategovernancecodedat al
voldoende stevig regelt endeOndernemingska-
merdaarover kanoordelen. En verplichtingen
moetenhooguit de vennootschapbetreffen, niet
debestuurder.’

DavidOllivier deLeth vanMVOPlatform,
eennetwerk vanngo’s en vakbondengericht op
maatschappelijk verantwoordondernemen, er-
kent dat bestuurdersaansprakelijkheid ‘behoor-
lijk heftig’ is.Maarhet heeft volgenshemwel
geholpenomdegeesten scherp temaken. ‘Wij
horen vanadvocatendat zepas gebeldwerden
toendit ter sprakekwam.Opeenswashet besef
er dat er iets gaat veranderen.’

DeBrusselsediscussie over ketenaansprake-
lijkheid ijlt nogwel evendoor. Pleitbezorgers
vanwetgeving vindendaaromdatde lidstaten
zelfmaarhet voortouwmoetennemen.Duits-
landgaf onlangshet voorbeeldmet een Liefer-
kettengesetzdie in januari 2023moet ingaan.
Dezewet gaat overigensminder ver danWolters’
voorstel. Zo geldt hij in eerste instantie voor
bedrijvenmetminstensdrieduizendmedewer-
kers, eendrempel die in 2024naarminstens
duizendwordt verlaagd. Enactieve onder-
zoeksplicht geldt in eerste instantie alleen voor
directe toeleveranciers. Voor indirecte toeleve-
ranciers geldt eenpassieve onderzoeksplicht:
opbasis vanklachten.

Ook inNederlandwordt dedrukopgevoerd.
Een coalitie vanmeerdanhonderdtwintig be-
drijven enorganisaties, verenigd inhet Initiatief
DuurzaamenVerantwoordOndernemen (Idvo),
schreef begin juni eenbrief aan informateur
MariëtteHamer. Zij uittendaarinhun ‘grote
zorgenover de aangekondigde vertraging inhet
Europeseproces’.

Nederlandmag volgensdeondertekenaars
vandebrief, onderwie vertegenwoordigers van
Zeemanen Ikea, niet inde greepkomenvan
wat zij een ‘vertragingstactiek’ noemen.Debe-
drijvendiedebrief ondertekenden, vindendat
ze vooroplopenopmvo-gebied enwillen ermet
wetgeving voor zorgendat anderenookmee-
doen. Zewillendaaromdathet nieuwekabinet
per 2023 eigenwetgeving voorduurzaamen
verantwoordondernemen invoert. ‘Als opstap-
jenaar ambitieuzeEuropesewetgeving’, datwel.

De persoonlijke
aansprakelijkheid
van bestuurders
voert de boventoon
in de discussie
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