Bijlage 6 Inventarisatie mogelijke opties voor IMVO-maatregelen

Het gaat om een voorlopige inventarisatie die nader wordt geanalyseerd. Analyses en consultaties
zijn van invloed op de keuze om maatregelen op te nemen in een smaller ‘palet’ van realistische
maatregelen.

Vrijwillig

Vrijwillig /Bindend

Bindend

Nationaal

Internationaal

Thematische due diligencewetgeving:

Een wet die van toepassing is op een bepaalde sector, thema,
product, etc. Bijvoorbeeld de Wet Zorgplicht kinderarbeid (WZK).

Thematische/deelterreinen due diligence

Brede due diligencewetgeving:

Een wet die alle stappen van het due diligence proces verplicht
stelt en dit bijvoorbeeld inricht o.b.v. inspannings- en
resultaatverplichtingen

Brede due diligencewetgeving op EU-niveau:

Zie: nationaal, brede due diligencewetgeving.

Transparantiewetgeving:

Een wet op het gebied van jaarverslaglegging. Bijvoorbeeld de
Richtlijn Niet-Financiële Informatie (RNFI).

Richtlijn Niet-Financiële Informatie:

Zie: nationaal, transparantiewetgeving.

Algemeenverbindendverklaring van van oorsprong

VN bindend verdrag voor mensenrechten en

vrijwillige initiatieven:

Bestaande IMVO-initiatieven algemeen verbindend verklaren.

bedrijfsleven:

Dit bindt in principe staten, en niet bedrijven (direct).

wetgeving op EU-niveau:

Een wet die van toepassing is op een bepaald(e) sector,
thema, product, etc. Bijvoorbeeld de EU
conflictmineralenverordening.

Maatschappelijk verantwoord inkopen:

De overheidsinkoop gebruiken als instrument om bedrijven te
stimuleren gepaste zorgvuldigheid toe te passen. Uit onderzoek
komen twee opties naar voren: wettelijk kader om
(mede)overheden te verplichten verantwoord in te kopen en het
stellen van voorwaarden aan bedrijven als zij willen leveren aan
de overheid.
Productinformatie verstrekken (labelling):

Een verplichting voor bedrijven om op hun producten een
waarschuwing of een mededeling op te nemen. Deze labelling kan
vrijwillig gestart worden.
IMVO-norm:

Het ontwikkelen van een norm die bedrijven helpt om gepaste
zorgvuldigheid toe te passen. Bijvoorbeeld ISO 26000

Internationale IMVO-norm:

Zie nationaal: IMV- norm

Sectorale samenwerking:

Multi-stakeholder of sectorinitiatieven gericht op IMVO.
Bijvoorbeeld IMVO-convenanten of andere vormen van
samenwerking.

(Opschaling van) (multi-stakeholder)

Benchmarks:

Het uitvoeren van een prestatievergelijking onder bedrijven.
Bijvoorbeeld de Transparantiebenchmark.

Benchmarks:

Bijvoorbeeld de Corporate Human Rights Benchmark.

Financiële en/of fiscale prikkels:

Bijvoorbeeld subsidies, leningen, belastingvoordelen, kortingen of
heffingen.
IMVO-steunpunt voor bedrijven:

Plek voor bedrijven waar zowel voorlichting kan worden gegeven
als fondsen en andere financiële prikkels kunnen worden
ondergebracht.
Nationaal ContactPunt OESO Richtlijnen (NCP):

Een onafhankelijk klachtenmechanisme (op basis van mediation),
toegankelijk voor derden die mogelijk nadelen hebben
ondervonden van de handelingen van Nederlandse bedrijven in
het buitenland
IMVO-eisen in overheidsinstrumentarium:

Het stellen van voorwaarden voor het bedrijfsleven als zij
aanspraak willen maken op steun van de overheid, bijvoorbeeld
bij het aanvragen van een lening.

samenwerkingsverbanden:

Bijvoorbeeld de samenwerking tussen het Nederlandse?
kleding- en textielconvenant en het Duitse Textilbündnis

