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Waar komen we vandaan? EU 

• 2011 VN-beginselen voor bedrijfsleven en mensenrechten (UNGPs) en herziene OESO-

richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OECD Guidelines) aangenomen, vrijwillige 

initiatieven

• Wetgeving aangenomen in verschillende EU-lidstaten

• Oproep van Europese Raad (december 2020)

• Wetgevend initiatiefrapport Europees Parlement (maart 2021)

• Consultatie en onderzoeken

• Vertraagd: twee keer negatief advies EC Raad voor regelgevingstoetsing 

• Desondanks doorgezet: politieke keuze en urgentie

• 23 februari 2022 ‘Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence’ 

(CSDDD) 

https://www.europa-nu.nl/id/vj0ucpkr6qty/raad_voor_regelgevingstoetsing_rsb
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+/- 3.400 EU-bedrijven
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Vereisten – gepaste zorgvuldigheid (I)



Vereisten – gepaste zorgvuldigheid (II)

• Eigen activiteiten, dochterondernemingen, ‘gevestigde’ zakelijke relaties (direct en 

indirect)

- ‘Een zakelijke relatie, direct of indirect, die gezien de intensiteit of duur ervan naar 

verwachting duurzaam is of zal zijn en die geen verwaarloosbaar of bijkomstig onderdeel 

van de waardeketen vertegenwoordigt’

• Beperking groep 2: gepaste zorgvuldigheid alleen voor ernstige risico’s, inwerkingtreding 

wetgeving 2 jaar na groep 1

• Bedrijven kunnen beroep doen op brancheprogramma’s en multi-stakeholder initiatieven 

om de uitvoering van deze verplichtingen te ondersteunen



Vereisten – bestuurders & klimaatplan

• Gepaste zorgvuldigheid moet integraal deel uit gaan maken van het ondernemingsproces 

> betrokkenheid bestuurders

• Bestuurders krijgen een verantwoordelijkheid voor gepaste zorgvuldigheid en een 

zorgplicht

• Groep 1-bedrijven moeten een klimaatplan hebben

• Variabele beloning bestuurders wordt verbonden met doelen klimaatplan



Vereisten: toegang tot herstel en verhaal

• Bedrijven moeten een klachtenprocedure vaststellen en onderhouden en stakeholders 

hierover informeren

• Klagers hebben recht om te vragen om passende opvolging van de klacht en om met de 

vertegenwoordigers van het bedrijf af te spreken

• Biedt vorm van handhaving



Toezicht en handhaving - bestuursrecht

• EU-lidstaten wijzen 1 of meerdere toezichthouder(s) aan en zorgen voor wettelijke 

mogelijkheden en middelen

• Toezichthouders:

- krijgen de mogelijkheid om informatie op te vragen en onderzoek te doen

- geven bedrijven tijd om correcties door te voeren

- kunnen herstelmaatregelen afdwingen en een evenredige boete opleggen in geval van 

niet-naleving 

• Europees netwerk van toezichthouders om toezichtpraktijken te coördineren en af te 

stemmen 

• Handhaving verplichtingen bestuurders o.b.v. bestaande wetgeving, geen aanvullend 

handhavingsregime door deze richtlijn 



Toezicht en handhaving – civielrecht 

• Stakeholders kunnen op basis van het civielrecht een rechtszaak aangaan om bedrijven 

(onder voorwaarden) aansprakelijk te stellen

• Bedrijven worden aansprakelijk voor schade als 

- ze niet hebben voldaan aan de verplichtingen om mogelijke negatieve effecten te 

voorkomen of daadwerkelijke negatieve effecten te beëindigen en

- als gevolg hiervan een negatief effect is opgetreden en heeft geleid tot schade

• Bedrijven kunnen aansprakelijkheid voor negatieve effecten als gevolg van de actie van een 

sub leverancier voorkomen door contractuele afspraken



Begeleidende maatregelen CSDDD

Richtlijnen

Model 
contract 
clausules

Steun van 
lidstaten

Steun 
van de 

EC

One-
stop 
shop

Sector 
initiatieven

Team 
Europa 

Vrijwillige modelclausules om te helpen due diligence 
te implementeren/cascaderen in de ketens

Faciliteren/verzamelen van sectorale instrumenten 
voor ketentransparantie en rapportage

Ondersteuning van multi-stakeholder 
initiatieven en brancheprogramma’s, 
inclusief handvatten voor beoordeling

Krachten bundeling door lidstaten ter 
ondersteuning van de implementatie 
van CSDD in de ketens

• Voortbouwen op bestaande Europese steunmaatregelen
• Zowel in de EU als voor derde landen

• Toegewijde websites/platforms
• Financiële steun voor het MKB

Richtlijnen voor implementatie



Onderdeel van een breder pakket Europese Commissie

Klimaatactie:
- EU system voor

emissiehandel
- Mechanisme voor CO2-

grensheffing
- Fit voor 55 pakket

Duurzame financiering en 
rapportage:
- CSRD/NFDR
- EU Taxonomie
- Duurzame financiering 

openbaarmakingsverorde
ning (SFDR)

- CBCR-richtlijn

Circulaire economie:
- Actieplan circulaire 

economie
- Ecodesign richtlijn
- Initiatief duurzame 

producten

Duurzame
toeleveringsketen:
- Conflict mineralen 

verordening
- EU-ontbossingswet
- Batterijen verordening
- Aanstaande wet 

dwangarbeid

Consistentie Due 
diligence voorstel
met bestaand beleid 
en strategieën in 
Europa



De Nederlandse context

• Evaluatie beleid internationaal MVO 

• Wetsvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (maart 2021)

• SER-adviezen 2020 en 2021: combinatie van wetgeving en sector overeenkomsten

• TK-brief met bouwstenen voor wetgeving (december 2021)

• Coalitieakkoord (december 2021): 

• Nederland bevordert IMVO-wetgeving in de EU en voert nationale IMVO-wetgeving in die 

rekening houdt met een gelijk speelveld met de omringende landen en implementatie van 

mogelijke EU-regelgeving.

• Antwoord op TK-vragen 9 maart 2022:

• het Europese wetsvoorstel dient als basis voor het nationale wetsvoorstel



Voorbereiden op wetgeving?

Zie Beoordelingskader / praktische handleiding voor 

bedrijven over IMVO & OESO Due Diligence 

Convenant Duurzame Kleding & Textiel

https://www.imvoconvenanten.nl/nl/kleding-en-textiel/tools 

https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/kleding/beoordelingskader-ckt.pdf?la=nl&hash=F217C71AB106EAD905DB495D99B5E7E5





