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Internationaal Maatschappelijk  
Verantwoord Ondernemen Convenant
voor de hernieuwbare energiesector
Hoe pak je risico’s op het gebied van mensenrechten 
en milieu in je toeleveringsketen aan?
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Due diligence risico’s op het gebied van  
mensenrechten en milieu vinden plaats in alle  
schakels van de toeleverings- en productieketens 
voor hernieuwbare energie.

Denk aan:
  slechte arbeidsomstandigheden

  schending van de rechten van inheemse bevolking

  kinderarbeid

  dwangarbeid

  schade aan biodiversiteit en milieu

  CO2-voetafdruk en nog veel meer

MIJNBOUW SMELTEN/
RAFFINEREN

PRODUCTIE TRANSPORT/
HANDEL

INSTALLATIE/
GEBRUIK

CIRCULARITEIT
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Geen enkel bedrijf is immuun voor negatieve  
gevolgen
Het niet nemen van adequate stappen om een goedwerkend due diligence 

systeem voor de aanpak van mensenrechten milieuproblemen vast te stellen, 

kan echter een aanzienlijke impact hebben op het bedrijf. Het kan leiden 

tot reputatieschade, gebrek aan vertrouwen en verlies van investeringen en 

partnerschappen.

Aandacht groeit
Er is een groeiende verwachting ten aanzien van bedrijven dat ze een robuust 

due diligence systeem hebben voor mensenrechten- en milieurisico’s.
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Wat is een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen Convenant?

Convenanten stimuleren Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO) en zijn een samenwerking tussen verschillende stakeholders.

Deze partners werken samen om risico’s ten aanzien van mensenrechten 

en milieuschade te identificeren, aan te pakken en te voorkomen.

Bedrijfsleven

Overheid Ngo’s

Branche-
organisaties

Kennis-
instellingen

Vakbonden
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Het Internationaal MVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector 

heeft als doel om due diligence op het gebied van mensenrechten en 

milieu in de wind- en zonne-energiesector te stimuleren.

Due diligence praktijken op het gebied van 

mensenrechten en milieu verbeteren en risico’s voor de 

bedrijfsvoering verminderen

Positieve impact in de toeleveringsketen stimuleren, door 

samen met de andere partijen misstanden op het gebied van 

mensenrechten en milieunormen aan te pakken

Toegang krijgen tot verschillende instrumenten voor due 

diligence op het gebied van mensenrechten en milieu. Dit 

omvat ook een-op-een ondersteuning  voor bedrijven om hun 

due diligence praktijken te verbeteren door het Secretariaat

Concurrentievoordeel behalen in openbare aanbestedingen 

en inkoopprocessen door verbeterde due diligence processen

Een positieve reputatie verwerven

Door deel te nemen aan dit convenant 
kunnen bedrijven:
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Het Internationaal MVO-convenant voor de Hernieuwbare 

Energiesector draagt bij aan het realiseren van de volgende Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties:
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Due Diligence

Het ondersteunen en 

evalueren van de due 

diligence praktijken van 

bedrijven

Collectieve 
projecten

Het opzetten van 

projecten om 

mensenrechten- en 

milieurisico’s in de 

keten aan te pakken die 

bedrijven onmogelijk 

alleen kunnen aanpakken

Collectieve 
invloed

Het vergroten van 

collectieve invloed 

in de zonne- en 

windenergiesector voor 

positieve impact in deze 

ketens

Inkoop en 
aanbesteding

Het stimuleren van 

het opnemen van due 

diligence criteria in 

publieke inkoop- en 

aanbestedingsprocessen

Toegang tot 
herstel

Het faciliteren van 

toegang tot herstel 

voor getroffen 

stakeholders door een 

klachtenmechanisme 

Het convenant richt zich op de volgende kernelementen:
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Door deelname aan het convenant, 
committeren bedrijven zich om:

Meer weten?

Wij komen graag met je in contact!

Bel ons op +31 70 3499 499

Stuur ons een email

Of vul het contactformulier op onze website in

Due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu 

uit te voeren, in lijn met de internationale richtlijnen  

(OESO-richtlijnen en VN-principes).

Op te treden als pleitbezorger voor het convenant in hun 

netwerken, onder meer door het aanmoedigen van relevante 

partners, leveranciers en andere zakelijke relaties in hun 

netwerk om het convenant te ondertekenen.

Samen te werken met andere partijen in het convenant om 

due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu te 

verbeteren.

mailto:REAsecretariat%40ser.nl?subject=
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/hernieuwbare-energie/contact



