
Kijk bijvoorbeeld naar kinderspeelgoed. 
Europa geeft middels een richtlijn 
veiligheidseisen aan. In Nederland zijn deze 
eisen uitgewerkt in een wet. In het convenant 
staan afspraken over toezicht en naleving.

Vandaag gaan we het hebben over hoe wij 
vanuit Nederland, mensenrechtenschendingen 
door bedrijven in productieketens wereldwijd 
kunnen tegengaan.. 

Ben benieuwd!

Dit is een foto van jouw woonplaats, 
nietwaar Margaret Boerin?

Ja helaas wel. Ik heb zelf gezien hoe multi-
nationals hiermee wegkomen zonder gevolgen.

Vrijwillige en bindende afspraken worden 
tegenover elkaar gezet, alsof ze in competitie 
zijn. Maar ze vullen elkaar juist aan: 
een wet als ondergrens, de minimumeisen voor 
bedrijven. Convenanten helpen bedrijven deze 
regels in de praktijk te brengen.

Oui! Zo werkt het bij ons! Met onze wet hebben 
we veel invloed in Europa en de VN.

Vertel meer over die internationale regels!

Waarom gebeurt dit nog steeds? Er zijn toch al 
vrijwillige afspraken, zoals convenanten, waar 
Nederlandse bedrijven zich aan moeten houden?

Misschien kan mijn tweede gast hierbij 
helpen, Savan Mensenrechtenverdedigster.

Je hebt mij overtuigd! Wat moet ik aan 
beleidsmakers doorgeven?

We moeten geen tijd verdoen met naar elkaar 
kijken voor het beste model – actie is NU 
vereist om dit urgente probleem aan te pakken!

Bindende, vrijwillige, Nederlandse, Europese 
en internationale instrumenten versterken 
elkaar allemaal. Let’s go!

De Wereld Draait Duurzamer – aflevering Doordachte Mix

Hier zien we zo’n situatie: lucht, water en 
land vervuild, huizen storten in vanwege 
de kopermijnbouw maar bewoners 
ontvangen bot op hun klachten.

Vrijwillige afspraken, zoals convenanten zijn 
een mooi streven. Maar zonder een stok 
achter de deur zijn bedrijven niet 
gemotiveerd genoeg om deze problemen 
aan te pakken.

Weer is er geen competitie. Ze versterken elkaar. 
Nederlands, Europees en internationale regels zijn 
nodig om ervoor te zorgen dat er wereldwijd één oplos-
sing komt. Wanneer Nederland een eigen wet heeft kan 
deze als voorbeeld dienen in Europa en internationaal, 
zo heeft Nederland meer invloed op de processen daar.

Dat is ook verwarrend. 
Nu noem je Nederlandse en EU wetgeving.
Welke wil je nou?

Ja, zal ik doen. Wanneer er internationaal 
afspraken worden gemaakt, zoals met het VN 
verdrag mensenrechten en bedrijfsleven, hebben 
we een wereldwijd gelijk speelveld waar alle 
bedrijven zich aan dezelfde regels moeten houden.


