
 

 
Aan: mevr. E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 
 
 
         Amsterdam, 16 maart 2022 
 
Betreft: Nederlandse inzet ten behoeve van een VN-verdrag ‘mensenrechten en bedrijfsleven’ 
 
 
Geachte minister Schreinemacher,  
  
Graag vragen wij namens ActionAid, IUCN-NL, Milieudefensie, SOMO en WO=MEN Dutch Gender 
Platform uw aandacht voor het VN-verdrag ‘mensenrechten en bedrijfsleven’.  
 
Vandaag wordt, tijdens de VN Mensenrechtenraad, het rapport over de zevende onderhandelings-
ronde voor een VN-verdrag ‘mensenrechten en bedrijfsleven’ gepresenteerd. Het rapport markeert 
een belangrijk moment in de voortgang van dit verdragsproces met de aankondiging van de ‘Friends 
of the Chair’ groep, een regionaal diverse groep van welwillende VN-lidstaten die middels consultaties 
de verdragstekst verder zal ontwikkelen.  
 
Sinds 2014 wordt in de VN Mensenrechtenraad onderhandeld over de totstandkoming van dit juridisch 
bindende verdrag voor bedrijven om mensenrechten te respecteren in internationale ketens. In 
oktober 2021 onderhandelden VN-lidstaten over de derde conceptversie van dit verdrag. Dit 
conceptverdrag bevat belangrijke elementen om bedrijven wereldwijd te verplichten mensenrechten 
en milieu te respecteren, de toegang tot recht en herstel voor slachtoffers van schendingen te 
garanderen en de positie van groepen in kwetsbare situaties, waaronder vrouwen, te verbeteren. Het 
biedt een unieke kans om wereldwijd regelgeving omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen 
te harmoniseren en een internationaal gelijk speelveld voor bedrijven te creëren. 
 
Nederland heeft zich in afgelopen jaren ingezet voor een constructief proces dat brede steun kan 
genieten van zoveel mogelijk landen. Zo heeft Nederland zich, samen met gelijkgestemde EU-lidstaten, 
meermaals hard gemaakt voor een gezamenlijke positie en een betekenisvolle inzet van de Europese 
Unie voor een VN-verdrag ‘mensenrechten en bedrijfsleven’. Echter nam de EU tijdens de laatste 
onderhandelingsronde opnieuw een passieve houding aan en heeft tot op heden niet gevraagd om 
een gemeenschappelijk onderhandelingsmandaat. 
 
De inspanningen om te komen tot nationale en Europese wetgeving voor internationaal 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de onderhandelingen voor een VN-verdrag 
‘mensenrechten en bedrijfsleven’ zouden hand in hand moeten gaan. Om wereldwijd bindende regels 
voor bedrijven te standaardiseren is afstemming met internationaal recht noodzakelijk. Daarom is nu 
het moment voor Nederland om de constructieve houding om te zetten in een proactieve bijdrage aan 
dit historische verdragsproces:   
 

● Bent u bereid om deel te nemen aan de consultaties georganiseerd door de ‘Friends of the 
Chair’ groep om voortgang in de verdragstekst en het onderhandelingsproces te 
bewerkstelligen?  

● Bent u bereid zich publiekelijk uit te spreken en in te blijven zetten voor de totstandkoming 
van een EU-onderhandelingsmandaat?  

 



Wij zien uit naar uw reactie en werken de komende jaren graag constructief met u samen aan de 
Nederlandse inzet voor dit belangrijke verdragsproces. 
  
 
Hartelijke groet,  
 
 
Anna Hengeveld, ActionAid 
 
Antoinette Sprenger, IUCN-NL 
 
Janneke Bazelmans, Milieudefensie 
 
Lydia de Leeuw, SOMO 
 
Dewi Keppy, WO=MEN Dutch Gender Platform 


