Bijlage 1 bij de memorie van toelichting van wetsvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

Hoofdlijnen van de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
Initiatiefvoorstel Voordewind, Alkaya, Van den Hul, Van den Nieuwenhuijzen

Reikwijdte

Wettelijke zorgplicht

Plicht tot gepaste
zorgvuldigheid

• Alle ondernemingen die
buitenlandse handel bedrijven,
wettelijke zorgplicht (artikel
1.2)
• Grote ondernemingen die
buitenlandse handel bedrijven,
plicht tot gepaste
zorgvuldigheid (artikel 2.1)
• Ook voor ondernemingen op
de BES (artikel 1.3)
• Ook voor grote buitenlandse
ondernemingen, die producten
op de Nederlandse markt
afzetten of in Nederland
activiteiten verrichten (artikel
1.3)

•Een onderneming die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden
dat haar activiteit nadelige
gevolgen kan hebben voor de
mensenrechten, arbeidsrechten
of het milieu in een land buiten
Nederland, is verplicht:
• alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijs van haar kunnen
worden gevraagd om die
gevolgen te voorkomen;
• voor zover die gevolgen niet
kunnen worden voorkomen: die
gevolgen zoveel mogelijk te
beperken, ongedaan te maken,
en zo nodig zorg te dragen voor
herstel;
• als die gevolgen onvoldoende
kunnen worden beperkt: die
activiteit achterwege te laten
voor zover dat redelijkerwijs
van haar kan worden gevraagd
(artikel 1.2).

• De zes OESO-stappen:
• Stap 1: MVO integreren in het
beleid en de
managementsystemen van de
onderneming (artikel 2.2);
• Stap 2: Identificeren van
daadwerkelijke of potentiële
nadelige gevolgen voor MVOthema’s (artikel 2.3);
• Stap 3: Deze nadelige gevolgen
beëindigen, voorkomen of
beperken (artikelen 2.3 en 2.4);
• Stap 4: Monitoren van de
praktische toepassing en
resultaten (artikel 2.5);
• Stap 5: Communiceren over de
manier waarop de gevolgen
worden aangepakt (artikel 2.6);
• Stap 6: Waar van toepassing
herstel mogelijk maken of
hieraan meewerken (artikel 2.7
en 2.8).

Toezicht
• Bestuursrechtelijke
handhaving door de
toezichthouder:
• Positief toezicht, door het
geven van voorlichting en een
aanwijzing (artikel 3.1 en 3.3);
• Repressief toezicht, door het
opleggen en openbaar maken
van een last onder dwangsom
of een bestuurlijke boete
(artikelen 3.2 t/m 3.5).
• Civielrechtelijke handhaving
op basis van onrechtmatige
daad als een betrokkene
nadelige gevolgen ondervindt
of constateert (artikel 6:162
BW)
• Strafrechtelijke handhaving op
basis van de Wet op de
economische delicten als de
bestuurlijke hanhaving niet
leidt tot beëindiging van
activiteiten of tot herstel
(artikel 1, onder 1°, Wed)

