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ISO 26000 en zelfverklaring in motie Tweede Kamer
Op 27 juni is door Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA) naar aanleiding van het Kameroverleg over
ontwikkelingssamenwerking (OS), een motie ingediend om de Public Private Partnerships (PPPs) te koppelen
aan de OESO Richtlijnen en ISO 26000, inclusief de Zelfverklaring (NPR 9026). PPP is een samenwerking
tussen overheid en het bedrijfsleven.
Op vrijdag 1 juli is deze motie door de Tweede Kamer aangenomen. Dit betekent dat de regering bij zowel
bestaande als bij nieuwe PPP's de toepassingen in het kader van ontwikkelingssamenwerking van de
hernieuwde OESO-richtlijnen verplicht stelt. Bovendien geeft ze aan dat de toepassing van ISO 26000 en een
zelfverklaring (NPR 9026) een geschikt middel is om aan deze verplichting te voldoen.
(Bron: NEN 11 augustus 2011).
Dit bericht is inmiddels wijd verspreid. Positief natuurlijk, maar het is wel goed om te weten wat we met dit
bericht kunnen. Enige uitleg is daarom op zijn plaats.
De term “Public Private Partnership”
Een Public Private Partnerships (PPP) brengt de overheid en de particuliere sector tot een projectmatige
samenwerking. Elke partij behoudt eigen verantwoordelijkheden en taken, gebaseerd op een zorgvuldige
risicoverdeling over een groot aantal jaren.
PPP is een internationaal begrip en een gebruikelijke samenwerkingsvorm tussen overheden en bedrijfsleven in
het binnen- en buitenland.
De OESO-richtlijnen
De OESO Richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van alle bedrijven in het buitenland
verwacht op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ze bieden een handvat voor
gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, milieu en corruptie om
te gaan. De gepubliceerde factsheet van NCCP geeft beknopt en duidelijk weer waar het over gaat.
(Bron: NNCP)
ISO 26000 en Zelfverklaring (NPR 9026)
Hierover hoeven we niet verder uit te wijden behalve dan dat wij graag verwijzen naar onze toelichting, op
onze website (zie ook downloads). Hierin wordt beknopt de inhoud van deze NPR omschreven. In wezen
betreft het een uitgestippelde weg hoe de invulling van de ISO 26000 in de eigen organisatie door de eigen
organisatie kan worden gevalideerd en extern gecommuniceerd.
De motie
De motie geeft aan wat de Nederlandse overheid van multinationale ondernemingen verwacht op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De overheid verwacht dat bij het aangaan van een PPP
maatschappelijk verantwoord ondernemen het uitgangspunt bij de bedrijfsvoering moet zijn. De overheid
behoudt de verantwoordelijkheid op naleving toe te zien.
De kern van de motie is dat bij het aangaan van nieuwe PPP’s de afspraak is dat de (hernieuwde) OESOrichtlijnen worden toegepast en dat de ISO 26000 met een zelfverklaring daarover daartoe een geëigend
middel is. Het is logisch dat deze ISO-richtlijn in de praktijk altijd wel als middel zal worden gebruikt, zeker door
de verregaande volledigheid van deze richtlijn en het internationale draagvlak daarvan.
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Onze mening
Een positieve ontwikkeling dat moet gezegd worden, zeker omdat hiermee zowel de OESO-richtlijnen als de ISO
26000 een belangrijke en integrale positie krijgen. Lang was onduidelijk hoe de overheid om zou gaan met de
nog jonge ISO 26000. Met het aannemen van deze motie krijgt de ISO 26000 een belangrijke positieve “boost”
en zullen alle partners actief deze richtlijnen moeten gaan toepassen.
De uitdaging is tweeledig:
1. Helaas blijft het toch nog steeds noodzaak toezicht op afspraken te houden. Maar hoe gaat de
overheid dat organiseren ?
2. Goed voorbeeld doet goed volgen. In welke mate gaat de overheid eveneens in een breder kader
denken en handelen dan alleen binnen het veel smallere kader van duurzaamheid ? Indien de
overheid het advies inzake duurzaam inkopen van MVO Nederland, enige maanden geleden
ingediend, opvolgt, gaat het goed komen. Maar of dat gaat gebeuren ? We zullen het zien.
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