
Productie- en handelsketens zijn vaak lastig te overzien. Tegelijkertijd zijn bedrijven verantwoordelijk voor de 
effecten van hun onderneming op mens en milieu, ook in de toeleveringsketens. Het is van belang dat u als 
ondernemer weet wat er in uw keten speelt en de risico’s kent en aanpakt. Dit is belangrijk voor de wereld 
waarin we ondernemen én biedt voordelen voor u als ondernemer.

Wat wordt van u verwacht?
De Nederlandse overheid verwacht van bedrijven dat zij 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor het 
internationaal ondernemen zijn de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen het uitgangspunt. In deze 
richtlijnen is een bepaling opgenomen over Due Diligence. De 
toevoeging van dit concept is een belangrijke herziening van de 
OESO-richtlijnen in 2011, waarin ook meer aandacht voor onder 
andere mensenrechten en ketenverantwoordelijkheid is gekomen. 
Due Diligence betekent dat van bedrijven verwacht wordt dat zij de 
risico’s van hun bedrijfsactiviteiten in kaart brengen en bepalen  
hoe met die risico’s om te gaan. Anders gezegd: dit is het proces 
waarmee ondernemingen daadwerkelijke en potentiële ongunstige 
effecten identificeren, voorkomen en verminderen, en 
verantwoording afleggen over hun aanpak van die effecten.  
Hierbij moet gedacht worden aan zaken rondom mensenrechten, 
arbeidsomstandigheden, milieu en corruptie. In elk land en voor 
elk product gelden andere risico’s en effecten.

Due Diligence
De aard en omvang van Due Diligence zijn afhankelijk van de 
context waarin u opereert. Voorbeelden van relevante factoren zijn 
onder andere de wetten van het land waarin de onderneming 
opereert, de ernst van de mogelijke misstanden, en de 

karakteristieken van de sector. Bedrijven moeten weten wat er in 
hun keten speelt en actie nemen om eventuele risico’s te 
minimaliseren. Wanneer u zelf niet voldoende invloed heeft op de 
zakenpartners om misstanden te voorkomen of aan te pakken, 
wordt van u verwacht dat u uw invloed op deze leveranciers 
vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door samen te werken met collega’s 
uit de sector, via Europese brancheorganisaties, of via 
samenwerkingsverbanden met NGO’s en lokale overheden.

Waarom Due Diligence?
Due Diligence is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid. Ieder 
bedrijf moet weten wat de gevolgen van haar activiteiten op de 
omgeving zijn. Maar het is ook een kans. Onderzoek van McKinsey 
toont aan dat het in kaart brengen van de belangen van 
stakeholders essentieel is voor bedrijven om succesvol met hun 
omgeving om te kunnen gaan
1.   Er is steeds meer onderzoek dat aantoont dat maatschappelijk 

verantwoord ondernemen een positief effect heeft op de 
financiële gezondheid van een bedrijf

2.   Bedrijven die verantwoordelijk ondernemen hebben trouwere 
werknemers, klanten en leveranciers. Om verantwoord te kunnen 
ondernemen, moet u weten wat de gevolgen van de activiteiten 
van uw onderneming zijn. Due Diligence is dus een noodzakelijke 
eerste stap als u van deze MVO voordelen wil profiteren.
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Waar beginnen?
Als beginpunt voor Due Diligence kunt u online de MVO Risico 
Checker van MVO Nederland gebruiken. De MVO Risico Checker 
geeft per product en land een overzicht van zaken en risico’s die u 
kunt tegenkomen wanneer u gaat ondernemen in dat land, ook 
verder terug in de keten. De risico checker is gemaakt vanuit het 
kader van de OESO-richtlijnen. Daarnaast is het nuttig om met 
andere bedrijven in dezelfde sector ervaringen uit te wisselen. Hoe 
hebben zij hun zaken geregeld met hun leverancier? Vaak hebben 
collega ondernemers al meer ervaringen met problemen en kansen.

Tips van MVO Nederland voor internationaal zakendoen:
•  Doe zaken via betrouwbare intermediair/tussenpersonen, die ook 

goed de lokale taal beheersen; vraag aan andere ondernemingen 
met wie zij goede ervaringen hebben, en vraag expliciet wat ze 
doen op MVO gebied.

•  Houd de toeleveringsketen zo kort mogelijk, dat verkleint de kans 
op misstanden in een van de schakels. Dit biedt ook voordelen op 
financieel en kwaliteitsgebied.

•  Ga het gesprek met de leverancier over MVO / duurzaamheid aan 
en neem clausules over arbeidsomstandigheden en milieu op in 
het leveringscontract. U kunt de financiële voordelen van MVO 
benadrukken, zoals betere en stabiele kwaliteit en minder 
verloop bij werknemers.

•  Informeer bij uw leverancier waar het product vandaan komt en 
onder welke omstandigheden het is geproduceerd. Besteedt uw 
leverancier wel eens werk uit, en zo ja aan wie? Hoeveel werkuren 
omvat een normale werkweek en wat is het salaris van de 
arbeiders?

•   Ga zo vaak mogelijk zelf kijken bij de producent, en controleer 
regelmatig de wijze van productie (zowel kwaliteit als 
omstandigheden), ook als je al regelmatig zaken met dezelfde 
leverancier hebt gedaan.

Meer weten?
Inspirerende verhalen van andere ondernemers die internationaal 
zakendoen vindt u op 
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/mvo/
praktijkverhalen 
en op
www.mvonederland.nl/praktijkvoorbeelden  

MVO landeninformatie vindt u op:  
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/mvo/
mvo-landeninformatie

Informatie over de OESO-richtlijnen vindt u op: 
www.oesorichtlijnen.nl

 

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. RVO.nl is een onderdeel van het ministerie 
van Economische Zaken.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert 
duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.  
Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen  
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en de Europese Unie.
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