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MVO TOOLKIT INDIA 

 
India inleiding 

 

 
 

India: opkomende markt 

India heeft naar schatting 1,17 miljard (2009) inwoners. Gemeten naar koopkracht is India de vierde 

economie in de wereld. Het land heeft een jonge, goedopgeleide en Engelssprekende 

beroepsbevolking. Hoewel India een middeninkomensgroep heeft van circa 250 miljoen mensen, zijn 

de arbeidskosten relatief laag. Dit maakt het land aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. India 

is opgeklommen van een ontwikkelingsland in de jaren tachtig tot een opkomende markt. Het heeft 

goed ontwikkelde industriële bedrijven die wereldwijd op interesse kunnen rekenen. Belangrijke 

bedrijfstakken in India zijn thee, ijzererts, cement, medicijnen, IT, auto-onderdelen en diamantwinning.  

 

 

 

Algemene Introductie van de MVO-praktijk 
 

 
 

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? 

Bij MVO streeft u niet alleen naar winst (profit). U houdt met MVO ook rekening met effecten van uw 

activiteiten op het milieu (planet) en mensen binnen en rondom uw bedrijf (people). Het gaat om een 

goede balans tussen people, planet en profit. Deze balans leidt vaak tot betere resultaten voor zowel 

het bedrijf als de samenleving. 

 

India en MVO 

De explosieve bevolkingsgroei, de industrialisatie en de daarmee samenhangende verstedelijking 

trekken een zware wissel op de infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen en sociale voorzieningen. 

Ondanks een snelle economische groei verschillen de sociale posities van man en vrouw sterk. Ook 

blijft het verschil in welvaart tussen stad en platteland en tussen deelstaten onderling groeien. 

Ongeveer 25 procent van de bevolking leeft onder de officiële armoedegrens. Dit betreft vooral 

vrouwen, Dalits (kastelozen) en Adivasi (tribalen). Het merendeel van de beroepsbevolking (92 

procent) verkrijgt zijn inkomen uit de informele sector. Mensen uit deze sector hebben geen 

bescherming van nationale (arbeids)wetten. Ze kunnen ook niet profiteren van sociale voorzieningen. 

Hoewel analfabetisme afneemt, is de helft van de vrouwelijke bevolking analfabeet. Geschat wordt dat 

ongeveer 40 tot 80 miljoen leerplichtige kinderen geen onderwijs genieten. En eenderde van de 

leerplichtige kinderen voltooit niet de grondwettelijk verplichte acht jaar onderwijs. Verwacht wordt dat 

India ondanks de economische ontwikkeling niet volledig aan de millenniumdoelstellingen van de 

Verenigde Naties kan voldoen. 
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Religie  

De belangrijkste religie in India is het hindoeïsme (82 procent), gevolgd door de islam (12,2 procent), 

het christendom (2,3 procent), het sikhisme (1,9 procent), het boeddhisme (0,8 procent), het jaïnisme 

(0,4 procent) en andere religies. Religie is verweven met het dagelijks leven in India. Kerk en staat zijn 

gescheiden en bescherming van religieuze vrijheden is in de grondwet vastgelegd. Door de federale 

structuur loopt de handhaving van deze wettelijke bescherming per deelstaat uiteen. Door 

tekortkomingen in de rechtspraak komen echter aanvallen op religieuze minderheden voor. Bij zaken 

als echtscheiding, adoptie en erfrecht zijn religieuze wetten van toepassing en in bepaalde religies 

worden vrouwen gediscrimineerd. Op het werk is er gewoonlijk sprake van vreedzame samenwerking 

tussen mensen met verschillende religieuze achtergronden. Echter, rellen tussen hindoes en moslims 

zijn niet ongebruikelijk in het land. Deze hebben vaak een politieke achtergrond. Een voorbeeld 

hiervan is de aanslag op een trein met hindoepelgrims in 2002 in Gujarat. Dit leidde tot een wraakactie 

van hindoenationalistische groepen tegen moslims. Het resultaat was ongeveer 2.000 doden en vele 

duizenden gewonden. 

 

De stakeholderbenadering van MVO  

De stakeholderbenadering van MVO is tegenwoordig ook doorgedrongen tot het Indiase bedrijfsleven. 

De Indiase Global Compact Society heeft bijvoorbeeld 97 bedrijven als lid en werd opgericht om het 

gebruik van de richtlijnen van het Global Compact in bedrijven en bedrijfstakken te bevorderen. 

Hoewel de ‘zakelijke reden’ voor MVO terrein wint, is het op het grootste gedeelte van de werkplekken 

nog niet ingevoerd. Dit komt omdat het grootste deel (92 procent) van de beroepsbevolking in de 

informele sector werkt. Deze sector kenmerkt zich door slechte werkomstandigheden en een gebrek 

aan bescherming door het arbeidsrecht. Naast op MVO richten bedrijven hun liefdadigheidsactiviteiten 

(MBO) alleen op gebieden waar hun industrieën en bedrijven gevestigd zijn. Het gevolg is dat zowel 

MVO als MBO het grote aantal ongeletterde en arme mensen in India nog niet heeft bereikt. Meer 

aandacht voor ketenverantwoordelijkheid en het integreren van de praktijk van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen in de informele sector, kunnen de mogelijkheden voor arme mensen in 

afgelegen gebieden vergroten. 

 

ISO 26000, de nieuwe MVO-richtlijn 

De International Organization for Standardization (ISO) heeft richtlijnen voor MVO ontwikkeld: de ISO 

26000 – Guidance on Social Responsibility. ISO 26000 biedt wereldwijd een basis voor een uniforme 

MVO-terminologie. Daarnaast is de richtlijn bruikbaar als checklist om MVO-invalshoeken en -

maatregelen te identificeren. De richtlijn is toepasbaar voor zowel publieke als private organisaties. 

ISO 26000 sluit aan bij bestaande internationale conventies, richtlijnen en verdragen van bijvoorbeeld 

ILO, OESO, Global Compact en GRI. De richtlijn is niet certificeerbaar. 

 

India en ISO 26000 

India is betrokken bij de ontwikkeling van de internationale MVO-norm ISO 26000. De Indiase regering 

is echter kritisch, omdat het bang is dat deze norm in het internationale zakendoen voor Indiase 

bedrijven een barrière zal vormen. In 2010 zal blijken of India bereid is in te stemmen met ISO 26000. 

 

Nationaal Contactpunt Multinationale Ondernemingen (NCP) 

Iedere OESO-lidstaat is verplicht een NCP op te zetten. Dit in het kader van de OESO-richtlijnen voor 

multinationale ondernemingen. Het NCP wil bedrijven in eerste instantie bekendmaken met de 

richtlijnen en de toepassing ervan (voorlichting). Ten tweede behandelt het NCP meldingen van 

organisaties en individuele burgers wanneer bedrijven de richtlijnen schenden. 

 

Base of the Pyramid 

Volgens het 'Base of the Pyramid' (BoP)-principe zijn de allerarmsten een potentiële afzetmarkt voor 

veel bedrijven. Door met uw marketing en product in te spelen op de specifieke mogelijkheden en 

behoeften van deze groep ontstaat een wereldwijde markt van 4 miljard mensen. Daarmee kunt u ook 

bijdragen aan de lokale economie en armoedebestrijding. Meestal is het wel noodzakelijk om uw 
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product aan te passen. 

 

Millenniumdoelen  

U kunt in India aan de millenniumdoelen bijdragen. Door bijvoorbeeld lokale grondstoffen, producten 

of diensten te kopen draagt u bij aan de werkgelegenheid. De millenniumdoelen zijn in 2000 in VN-

verband opgesteld om vóór 2015 armoede, ziekte en honger terug te dringen. Er zijn acht concrete 

doelen die gaan over gezondheid, onderwijs, een duurzame leefomgeving en eerlijke handel. Uw 

bijdrage aan armoedebestrijding is te meten via de MDG-scan.  

 

MVO-initiatieven in India 

De Confederation of Indian Industry (CII) is de belangrijkste overkoepelende organisatie van het 

Indiase bedrijfsleven. Er zijn meer dan 7.800 organisaties rechtstreeks bij aangesloten uit zowel de 

particuliere als uit de publieke sector, waaronder mkb-bedrijven en multinationals. Meer dan 90.000 

bedrijven van ongeveer 396 nationale en regionale bedrijfstakorganisaties zijn indirect lid. De CII is 

een niet-gouvernementele, non-profitorganisatie. Het bestuur bestaat uit leden van het bedrijfsleven. 

Het speelt een proactieve rol in India’s ontwikkelingsproces. De CII heeft een duidelijk omschreven 

MVO-beleid. Tevens reikt zij elk jaar de CII-duurzaamheidsprijs uit. In 2009 werd de prijs voor het 

belangrijkste rolmodel aan geen enkele organisatie gegeven. Geen van de deelnemende bedrijven 

bleek in staat om aan de vereiste normen te voldoen.  

 

Ngo’s en MVO 

Er zijn inmiddels verschillende ngo’s die MVO-activiteiten ontwikkelen. Partners in Change 

bijvoorbeeld, is een ngo die MVO in de breedte aanpakt. De ngo Centre for Social Markets (CSM) 

heeft een gids uitgebracht getiteld Who is Who in CSR in India (2006). Het CSM geeft ook andere 

MVO-gerelateerde gidsen uit. Voorbeelden zijn ‘Who is Who in Climate Change in India’, ‘India 

Renewable Energy Trends’ en ‘Dalits and the Responsible Corporation’.  

 

 

 

Algemene introductie van de MVO-praktijk: Tips  
 

Indiase MVO-richtlijnen 

Wilt u als bedrijf meer weten over de Indiase perceptie van MVO? Kijk dan naar de onlangs 

gepubliceerde MVO-richtlijnen van het Ministry of Corporate Affairs. Deze richtlijnen zijn nog in 

ontwikkeling en staan open voor verbetering. De zes kernelementen zijn:  

• zorg voor alle betrokkenen; 

• ethisch functioneren; 

• respect voor de rechten en de welvaart van de arbeiders; 

• respect voor de rechten van de mens; 

• respect voor het milieu; 

• activiteiten voor sociale ontwikkeling van lokale gemeenschappen. 

 

Richtlijnennavigator 

Via de richtlijnennavigator kunt u als bedrijf op eenvoudige manier voor u relevante MVO-richtlijnen 

selecteren. U kunt kiezen op (OESO)thema, sector en toepassingsvorm.  

 

Ook de volgende internationale richtlijnen en initiatieven zijn voor India belangrijk. Ze kunnen helpen 

bij de implementatie van MVO op bedrijfsniveau:  

• arbeidsvoorwaarden: International Labour Standards 

• mensenrechten: VN-Verklaring van de rechten van de mens, Global Compact, Aim for Human 

Rights   

• een combinatie van deze twee: OESO-richtlijnen, International Business Leaders Forum (IBLF) 
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• sectorinitiatieven: GLOBALGAP, ISO 26000, Ethical Trading Initiative, Fair Wear Foundation, 

Forest Stewardship Council, SA 8000 en verschillende bedrijfs- of sectorgebonden gedragscodes 

 

Mkb-test en scans  

Via de site van MVO Nederland kunt u met een test nagaan hoe maatschappelijk verantwoord u op dit 

moment onderneemt. Met de uitkomst kunt u vervolgens MVO binnen uw bedrijf verder ontwikkelen. 

Wilt u weten welke bijdrage u levert aan de Millenniumdoelstellingen van de VN? Doe dan de MDG-

scan. Andere tests en scans vindt u op www.internationaalondernemen.nl. 

 

Bedrijfscultuur 

Voorkom dat MVO een abstract en theoretisch onderwerp blijft en slechts leeft bij een paar 

enthousiastelingen. Betrek daarom het gehele personeel bij het formuleren van het MVO-beleid en de 

ontwikkeling van gedragscodes. Zorg ook dat iedereen echt weet wat zij nu concreet moeten doen. 

Geef daarvoor eventueel interne training.  

 

MVO-beleid op papier 

Leg uw MVO-beleid en -maatregelen schriftelijk vast en zorg dat alle personeelsleden op de hoogte 

zijn van de regels. Dat verankert MVO in de bedrijfscultuur en geeft een grotere garantie op 

continuïteit van het gevoerde MVO-beleid. Daarnaast vergemakkelijkt het de acceptatie, 

implementatie en controle van MVO. Als u uw MVO-beleid niet op papier zet, zijn de maatregelen 

vaak afhankelijk van losse initiatieven van bijvoorbeeld de directeur of enkele medewerkers. 

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden  
 

 
 

Klokkenluiden bij Heineken en Friesland Foods 

Heineken en Friesland Foods hanteren voor al hun werkmaatschappijen wereldwijd min of meer 

hetzelfde beleid wat klokkenluiders betreft. Dit beleid biedt een medewerker drie manieren om 

schendingen van de gedragscode of de bedrijfsprincipes te melden: 

• aan de verantwoordelijke lijnmanager; 

• aan de lokale vertrouwenspersoon; 

• via de externe contactlijn (desgewenst anoniem). 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: mobiele gezondheidszorg 

 

Philips: Mobiele zorg op het platteland  

In 2005 startte Philips 'Disha', een acroniem voor Distance Healthcare Advancement 

(‘gezondheidsverbetering op afstand’); het woord ‘disha’ betekent ook ‘richting’ in het Hindi. Dit project 

werd gestart in samenwerking met Apollo Hospitals Ltd, een van India’s grootste ziekenhuisketens, en 

de niet-gouvernementele organisatie DHAN. Philips heeft mobiele bestelwagens uitgerust met 

diagnostische apparatuur en een directe internetverbinding met grote ziekenhuizen. Deze 

bestelwagens worden bemand door medisch en paramedisch personeel en rijden rond in afgelegen 

landelijke gebieden om medische hulp te bieden op plaatsen waar deze niet beschikbaar is. Ook 
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wordt de mogelijkheid geboden om online het spreekuur van een ervaren arts op afstand te bezoeken.  

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: verbetering arbeidsomstandigheden in fabriek 

 

Cora Kemperman 

Met hulp van de Indiase ngo SAVE heeft Cora Kemperman, een Nederlands modebedrijf, in India een 

project opgezet om kinderarbeid in de bedrijven van de toeleveranciers uit te bannen en de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren. ‘Het leven verbeteren van de mensen die voor ons werken, is 

onderdeel van onze bedrijfsfilosofie’, zegt Gloria Kok. Cora Kemperman investeert niet alleen in 

sociale verbeteringen in de eigen fabrieken, maar spant zich daarnaast in om kinderarbeid elders uit te 

bannen. Met honderden vrijwilligers probeert SAVE kinderen ertoe te bewegen om naar school te 

gaan. Hun moeders worden gecompenseerd voor het inkomen dat de kinderen daardoor mislopen. 

Bovendien heeft SAVE kleine schooltjes opgericht in sloppenwijken. Hier organiseert SAVE 

overbruggingscursussen om leerlingen betere kansen te geven op toelating tot het openbaar 

onderwijs. 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: Indiase boeren toegang tot internet 

 

Indiase boeren toegang tot internet: het E-choupalinitiatief 

E-choupal is een initiatief van ITC Limited (een exporteur van landbouwproducten), dat gebruik maakt 

van IT om boeren realtimetoegang te bieden tot specialistische kennis op speciaal daarvoor 

ontworpen websites in hun eigen talen. Zo kunnen ze de productie van hun boerenbedrijf beter 

afstemmen op de marktvraag en meer rekening houden met de weersomstandigheden en zo een 

hogere kwaliteit, grotere productiviteit en gunstigere prijzen realiseren. ITC e-choupal creëert een 

direct verkoopkanaal voor de Indiase boeren en maakt de dure tussenhandel en veel extra transport 

overbodig, waardoor de transactiekosten dalen en de logistieke efficiëntie verbetert. E-choupal heeft 

al meer dan 4 miljoen boeren in 40.000 dorpen bereikt. 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: gerecyclede plastic tasjes worden modeartikel 

 

Ragbags 

Ragbags zijn modieuze producten die gemaakt worden van gerecyclede plastic tasjes die door 

‘ragpickers’ in de sloppenwijken van New Delhi zijn verzameld. Het plastic afval wordt verzameld, 

gewassen, gedroogd en op kleur gesorteerd. De plastic tasjes gaan vervolgens in een machine die ze 

tot dikke, stevige platen perst. Er komen geen verfstoffen of inkt aan te pas. Voor het maken van één 

plaat zijn ongeveer zestig plastic tasjes nodig. Vervolgens worden de platen gesneden en bekleed met 

stof en worden ze tot de verschillende producten genaaid of gevormd. Het project creëert banen voor 

‘ragpickers’, voor mensen in verzamelcentra en voor productiekrachten (voornamelijk vrouwen) in New 

Delhi en biedt hen en hun gezinnen een ‘bestaansmiddel’ en betere kansen voor de toekomst. Dit 

voorbeeld laat zien dat afvalproducten nog geld op kunnen brengen als ze worden hergebruikt. 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: Fairtrade biologische rijst uit Noord India 

 

Fairtrade biologische rijst uit Noord-India 

De Nieuwe Band, een Nederlandse groothandel in biologische droogwaren, werkt actief samen met 

Sunstar Overseas. Sunstar is een bedrijf in India dat rijst verwerkt en exporteert. Sunstar heeft 

gezorgd voor fairtradecertificering van ruim 1.800 biologisch werkende boeren in Khaddar en Kaithal. 

In 2001 is Sunstar begonnen met het rechtstreeks inkopen van biologische rijst. In plaats van rijst op 

te kopen van tussenhandelaren, betrekken ze dit nu rechtstreeks van de boeren. Vervolgens bieden 
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ze de boeren landbouwkundige hulp en de zekerheid van afname van hun producten. Ook financieren 

ze zaden en andere grondstoffen voor en verstrekken ze rentevrije leningen.  

 

Betere inkomens boeren 

Vanaf het begin heeft Sunstar er de Fairtrade Labeling Organisation (FLO) bij betrokken. De inkomens 

van de boeren zijn aanzienlijk gestegen. Dit vanwege de vaste hogere prijs, de extra fairtradepremie 

en de hogere rijstopbrengst. De boeren bepalen gezamenlijk wat er met de fairtradepremie gebeurt. 

Ook de vrouwen beslissen mee. Zo is er onder andere een brug gebouwd, zodat de boeren hun 

velden makkelijker kunnen bereiken. Voorheen moesten ze tot aan hun middel door het water.  

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: MVO via medewerkers 

 

Tata helpt gemeenschappen 

Tata Motors Limited is een voorbeeld van de visie van een Indiaas bedrijf op MVO-gebied. 

"Verantwoord optreden en vertrouwen krijgen" is vanaf het begin de hoeksteen van de bedrijfsfilosofie 

van de Tata Group geweest. Deze filosofie heeft de basis gelegd voor activiteiten op het gebied van 

gemeenschapsontwikkeling bij Tata Motors. "We zien onze werknemers als ambassadeurs van deze 

filosofie. We stimuleren werknemers om andere interesses te ontwikkelen, om een bijdrage aan de 

maatschappij te leveren. Niet alleen steunen we onze medewerkers op elke mogelijke manier, we zijn 

ook betrokken bij projecten die onze gemeenschap zelfstandig maken. Maar het helpen omwille van 

het helpen is ons inziens slechts liefdadigheid. Wij gaan er van uit dat ontwikkelingsprojecten moeten 

bijdragen aan de behoefte van de gemeenschap en deze heeft ingestemd met deelneming aan het 

project omdat ze er zelf baat bij heeft. Dankzij deze nadruk op zelfstandigheid verlopen al onze 

projecten met niet al te veel problemen, zelfs wanneer Tata Motors zich niet langer bemoeit met de 

operationele kant." 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: aidsverspreiding door vrachtwagenschauffeurs 

 

Bandenbedrijf 

Toen een Indiaas bandenbedrijf erachter kwam dat hiv/aids vooral voorkwam en verspreid werd door 

vrachtwagenchauffeurs, begon het een programma waarbij gratis condooms worden uitgedeeld bij 

chauffeurscafés door het hele land. Het bedrijf besefte dat het zijn inkomsten te danken heeft aan 

vrachtwagenchauffeurs. Hoewel het nog nooit had deelgenomen aan activiteiten op het gebied van 

gezondheidszorg, was dit een manier om de betrokkenheid bij deze groep klanten te laten zien. 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: scholing en inkomen 

 

MV Foundation 

De MV Foundation in de deelstaat Andhra Pradesh laat zien dat het mogelijk is om arme kinderen 

naar school te laten gaan zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het inkomen van het gezin. 

Kinderarbeid betekent minder banen voor arme ouders en brengt het toch al schamele loon van 

volwassen landwerkers of tijdelijke arbeidskrachten verder naar beneden. Door alle niet-schoolgaande 

kinderen in een groot aantal dorpen naar school te laten gaan, heeft de MV Foundation hun ouders 

een betere onderhandelingspositie gegeven. Maar de kern van de benadering is een strikte focus op 

het ‘niet-onderhandelbare’ recht van kinderen om naar school te mogen en niet te hoeven werken. De 

stichting zorgt ervoor dat iedereen in de gemeenschap achter deze benadering staat en dat de 

scholen beter functioneren, onder meer door middel van speciale cursussen voor oudere kinderen. Dit 

heeft ertoe bijgedragen dat meer dan 600.000 kinderen overdag naar school gaan in plaats van naar 

hun werk.  
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MVO-praktijkvoorbeeld: octrooirecht teruggedraaid 

 

Patenten op traditionele kennis – het geval van de Neemboom 

Het chemische bedrijf, de multinational W.R. Grace, slaagde er enkele jaren geleden in om een 

schimmeldodende stof die werd gewonnen uit de Indiase Neemboom te patenteren via het ministerie 

van Landbouw in de VS. In maart 2005 heeft het Europees Octrooibureau het patent ingetrokken en 

daarmee de toegekende octrooirechten teruggedraaid. De reden hiervoor was dat de door W.R. Grace 

gepatenteerde eigenschappen al meer dan 2000 jaar bekend waren in India. 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: wervingsbeleid 

 

Hindustan Unilever Ltd  

Hindustan Unilever Ltd voerde een intern onderzoek uit onder zijn werknemers. Hieruit bleek dat, 

zonder dat er speciale maatregelen waren genomen, het personeel bestond uit 12 procent ‘scheduled 

castes’ (achtergestelde kasten, oftewel Dalits), 7 procent ‘scheduled tribes’ (achtergestelde stammen) 

en 36 procent ‘other backward classes’ (andere achtergestelde klassen). Dit werd bereikt zonder het 

wervingsbeleid van het bedrijf te veranderen. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar over de 

posities die de leden van de achtergestelde kasten, achtergestelde stammen en andere 

achtergestelde klassen binnen het bedrijf bekleden. 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: beschermde werkplaats 

 

Ma Foi Management Consultants Limited: beschermde werkplaats 

Dit project is erop gericht om mensen met beperkte verstandelijke vermogens (met een IQ tussen 35 

en 50) op te vangen en ze op te leiden tot productieve arbeidskrachten. Om dit te bereiken, wordt er 

onder meer een speciale omgeving gecreëerd waar zij werk kunnen uitvoeren naar de zeer strenge 

normen van bedrijven als Brakes India Ltd. en Lucas TVS Ltd. Het project stimuleert fabrieken om hun 

werkstroom en productieprocessen aan te passen om dit mogelijk te maken. 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: milieucertificaten voor de productie van loodbatterijen 

 

Recycling loodhoudende batterijen 

Occupational Knowledge (OK) International in India is een samenwerkingsverband begonnen met 

Development Alternatives, het National Referral Centre for Lead Poisoning (Nationaal Verwijscentrum 

voor Loodvergiftiging) en Amara Raja (een producent van loodbatterijen). Dit samenwerkingsverband 

heeft geleid tot de ontwikkeling van een milieustandaard voor batterijproducenten. Deze standaard 

behelst onder andere het inzamelen van gebruikte batterijen. Ook stelt het minimumeisen aan de 

uitstoot van emissies door batterijproducenten. Fabrieken die aan de standaard voldoen, komen in 

aanmerking voor certificering. Zij mogen een ecolabel op hun producten voeren. 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: MADE-BY, betrokken van producent tot consument 

 

Duurzame kleding 

MADE-BY is een overkoepelend label dat door modemerken wordt gebruikt om consumenten te laten 

zien dat hun kleren ‘okay’ zijn, dat wil zeggen dat ze op een duurzame manier zijn geproduceerd. De 

aan MADE-BY verbonden merken geven de voorkeur aan het gebruik van biologisch katoen en 

werken samen met naaiateliers die een maatschappelijke gedragscode kennen. MADE-BY is het 

eerste mode-initiatief dat zich richt op milieuzaken en arbeidsomstandigheden in de hele 
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productieketen. Het adviseert merken en zet samen met hen strategieën voor de toekomst uit. Ook 

informeert MADE-BY consumenten over positieve veranderingsprocessen die de merken hebben 

doorgevoerd. Met MADE-BY Track&Trace kunt u ontdekken wie een kledingstuk heeft gemaakt. Via 

de speciale Track&Trace-code in kleding van MADE-BY merken volgt u het productiespoor terug: van 

naaiatelier tot katoenoogst.  

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: opvang regenwater 

 

Coca-Cola: van vervuiler tot gemeenschapsontwikkelaar? 

Coca-Cola ligt in India zo nu en dan onder vuur. Dit vanwege aanhoudende beschuldigingen over de 

negatieve invloed die het bedrijf heeft op lokale gemeenschappen. De beschuldigingen gaan over 

waterschaarste en vervuild water in de bottelfabrieken in Kerala, Varanasi, Tamil Nadu en Thane. 

Coca-Cola ontkent de beschuldigingen. In 2005 beval de Pollution Control Board van Kerala Coca-

Cola om de grootste bottelfabriek te sluiten. Dit na enkele jaren van protesteren door lokale 

actievoerders. Om het geschade imago te herstellen, werkt Coca-Cola nu samen met diverse partijen. 

Hieronder vallen de Central Ground Water Authority (CGWA), lokale overheden, welzijnsorganisaties 

en gemeenschappen. Zij plaatsen in het gehele land installaties voor het opvangen van regenwater.  

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: Ethical Tea Partnership (ETP) 

 

Ethical Tea Partnership 

Nederlandse leden van het Ethical Tea Partnership (ETP), een samenwerkingsverband tussen 

zeventien theepakkers, zijn Sara Lee International, Drie Mollen en Unilever Europe. Het ETP heeft als 

doel toezicht te houden op de sociale omstandigheden bij theeproductie wereldwijd en naar 

verbeteringen te zoeken en waar nodig deze te stimuleren. Het ETP streeft ernaar uit te groeien tot 

een wereldwijd initiatief. Er zijn geen milieunormen opgenomen, noch wordt er een ‘living wage’ (een 

salaris waarvan de werknemer kan rondkomen) vermeld. Boeren en producenten betalen niet mee 

aan de controles van ETP, aangezien de theepakkers – leden van ETP – deze financieren. 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: sectorbrede benadering van thee 

 

Het Tea Initiative 

Dit is een samenwerking tussen het Ethical Tea Partnership (ETP), de Unilever Sustainable 

Agriculture Advisory Board (SAAB) en de thee-industrie in het algemeen. De SAAB vertegenwoordigt 

een aantal ngo’s zoals het Wereld Natuur Fonds, het Forum for the Future, IFOAM en het Pesticide 

Action Network (PAN). Vakbonden zijn niet vertegenwoordigd in de SAAB en externe stakeholders zijn 

niet betrokken bij het beheer van het initiatief. Er wordt gewerkt met tien duurzaamheidsindicatoren: 

vruchtbaarheid van de bodem, bodemverlies, voedingsstoffen, plagenbestrijding, biodiversiteit, 

productwaarde, energie, water, maatschappelijk kapitaal en lokale economie. 

 

 

MVO-praktijkvoorbeeld: thee met het Fairtradelabel 

 

Fairtrade Thee 

In Nederland is Fairtrade gecertificeerde thee met het Max Havelaar-keurmerk te krijgen. Het 

keurmerk staat voor het verbeteren van de positie van gemarginaliseerde producenten in 

ontwikkelingslanden. Dit gebeurt door directere en rechtvaardigere handelsrelaties te ontwikkelen die 

op de lange termijn gericht zijn. Er zijn afzonderlijke normen opgesteld voor organisaties van kleine 

boeren en voor bedrijven die werknemers in dienst hebben op plantages en in fabrieken. 
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MVO-praktijkvoorbeeld: training gezondheidszorg en hygiëne 

 

Shakti, Hindustan Lever Limited 

Hindustan Unilever Limited (HUL) heeft dorpsvrouwen een training gegeven op het gebied van basale 

gezondheidszorg en hygiëne met het doel dat zij op hun beurt weer anderen kunnen opleiden. De 

hygiënetraining omvat onder meer een flinke dosis voorlichting over het gebruik van zeep, shampoo 

en wasmiddelen van het bedrijf. Hindustan Unilever verwacht dat dit zich deels zal vertalen in hogere 

verkoopcijfers van zijn producten. Voorstanders verdedigen dit programma door te wijzen op de win-

winsituatie, omdat commerciële, sociale en huishoudelijke doelstellingen worden geïntegreerd. 

Plattelandsvrouwen worden immers aangewezen als huis-aan-huisdistributeurs van de producten van 

HUL. Ze verkopen deze producten aan plattelandshuishoudens die anders geen toegang hebben tot 

deze producten. Elke verkoopster verdiende zo rond de 800 Indiase roepies (13,45 euro) per maand 

aan verkoopcommissie. Dit leverde haar een ongekend inkomen op en zo verwierf ze respect in de 

ogen van haar familie en gemeenschap. Het bedrijf krijgt op zijn beurt toegang tot 

plattelandsgemeenschappen en het verkooppersoneel dat op commissiebasis werkt. 

In 2005 had HUL meer dan 18.000 vrouwen in ongeveer 72.000 dorpen aangesteld als distributeurs, 

waarmee zo’n 2 miljoen huishoudens in twaalf staten in India werden bereikt.  

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden: Tips 
 

Nederlandse ondernemers  

Nederlandse ondernemers die al zaken doen in India hebben een hoop ervaring in het Indiase 

zakenmilieu. Waarom neemt u geen contact op met een ervaren collega als u van plan bent zaken te 

gaan doen in India?  

 

De Nederlandse ambassade 

De Nederlandse ambassade in New Delhi heeft een overzicht gemaakt van Nederlandse bedrijven in 

India.  

 

CSR Asia 

De non-profitorganisatie CSR-Asia geeft informatie aan bedrijven over de laatste MVO-ontwikkelingen 

in Azië. Zij wil maatschappelijk verantwoord ondernemen in Azië stimuleren. Ook verzorgt zij MVO-

bedrijfstrainingen. Daarnaast verstrekt CSR Asia informatie over MVO-voorbeelden bij andere 

bedrijven. 

 

Package4Growth 

Package4Growth is een door NL EVD Internationaal uitgevoerde export- en investeringsregeling voor 

India en China. In Nederland gevestigde ondernemers kunnen subsidie krijgen voor positionering en 

duurzame investeringen in India en China. In India betreft het de sectoren agro-industrie, 

biotechnologie, bouw, gezondheidszorg, informatie- en communicatietechnologie of infrastructuur en 

logistiek. De projecten moeten de positie van het Nederlandse bedrijfsleven in India versterken.  
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Introductie overheidsstructuur 
 

 
 

Het Indiase parlement 

India is een democratie met een federale structuur. De nationale macht ligt bij de ministerraad onder 

leiding van de premier. De (voornamelijk ceremoniële) president is het staatshoofd en staat formeel 

aan het hoofd van de strijdkrachten. Het centrale parlement bestaat uit twee kamers: de Rajya Sabha 

(Hogerhuis) en de Lok Sabha (Lagerhuis). De Indiase staten en de ‘union territories’ kiezen 233 leden 

van de Rajya Sabha en 12 leden worden aangesteld door de president. Het land is opgedeeld in 543 

parlementaire kiesdistricten die elk één afgevaardigde in de Lok Sabha hebben.  

 

Wetgeving 

Alle wetgeving vereist de instemming van beide parlementaire kamers, maar de Lok Sabha heeft meer 

macht. In het geval van ontwerpbegrotingen en op het gebied van financiële wetgeving heeft de Lok 

Sabha een doorslaggevende stem. Het uitvoerend orgaan van de Indiase unie bestaat uit de 

president, de vicepresident en de ministerraad. Echte uitvoerende macht ligt bij de ministerraad, met 

de premier aan het hoofd. De raad legt verantwoording af aan de Lok Sabha. De bestuurlijke 

systemen van de staten lijken sterk op die van de unie. Het uitvoerend orgaan van de staat bestaat uit 

de gouverneur, aangesteld door de president, en de ministerraad met de ‘eerste minister’ (Chief 

Minister) aan het hoofd.  

 

Federale staten 

De Indiase unie bestaat uit 29 federale staten en 6 centraal bestuurde ‘union territories’. De regering 

van de unie zetelt in New Delhi. De staten en union territories zijn verder onderverdeeld in 602 

districten. Verschillen in beleid tussen staten onderling komen onder meer tot uiting in het 

belastingsysteem, onderwijs (alfabetismecijfers) en toewijzing van fondsen. Ook is er hevige 

concurrentie tussen staten om (buitenlandse) investeringen aan te trekken. Armoede is sterk 

geconcentreerd in de grote staten in het noorden en oosten van het land. De armste staten zijn 

Orissa, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan en Uttar Pradesh. Deze staten groeien echter harder dan 

het Indiase gemiddelde van 8,49 procent. Niettemin blijven ze in welvaart ver achter bij de rest van 

India. 

 

Overheid en MVO 

De Indiase overheid ziet MVO als onderdeel van corporate governance. Onderwerpen als 

transparantie in verslaglegging, jaarrekeningen en controlesystemen vallen hieronder. Het Indiase 

Ministry of Corporate Affairs (MCA) heeft midden december 2009 de nieuwe Indiase richtlijnen voor 

MVO gepubliceerd. Het zijn vrijwillige richtlijnen die aansluiten bij internationale standaards. Eind 2009 

heeft MCA het Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) opgericht. IICA houdt zich bezig met de 

uitvoering van beleid op het onderwerp corporate governance en MVO. MCA en IICA onderhouden 

een actieve dialoog met het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. In april 2010 starten ze 

een gezamenlijke werkgroep op.  

 

Meer aandacht voor MVO 

Ook op hoog niveau is de aandacht voor MVO aan het toenemen. In 2007 heeft minister-president 

Manmohan Singh een speech gehouden voor het bedrijfsleven. Hierin heeft hij bedrijven opgeroepen 

zich in te zetten voor hun arbeiders en de gemeenschappen waarin ze werken. Ook moeten de 
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bedrijven meer aandacht besteden aan het milieu en achtergestelde groepen zoals Dalits. Verder is 

een betere naleving van de huidige arbeids- en milieuwetgeving van belang. Tegelijkertijd is nieuwe 

wetgeving voor arbeiders in de informele sector noodzakelijk.  

 

 

 

Wet- en regelgeving 
 

Wetsstelsel 

De belangrijkste rechtsbronnen in India zijn de grondwet, statuten (wetgeving), gewoonterecht en 

jurisprudentie. Zakelijke ondernemingen dienen zich te houden aan wetten die onder de volgende drie 

categorieën vallen: 

• de centrale lijst: wetten met betrekking tot defensie, buitenlandse zaken, het bankwezen en 

valuta vallen puur onder de centrale overheid; 

• de deelstaatlijst: bepaalde wetten, bijvoorbeeld met betrekking tot gemeentelijke organen, 

landgebruik en -opbrengst vallen onder de overheid van de deelstaat; 

• de samengestelde lijst: wetten op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs zijn een zaak van 

zowel de centrale overheid als die van de deelstaat. 

 

Federale structuur 

Als gevolg van de federale structuur – dat wil zeggen: twee bestuurlijke niveaus, een duidelijke 

scheiding der machten en een onafhankelijke rechterlijke macht – kan het politieke landschap tussen 

de centrale regering en de federale staten, en tussen staten onderling enorm verschillen. Er is vaak 

strijd tussen de centrale regering en de deelstaatregeringen, vooral wanneer de betreffende 

regeringen tot verschillende politieke partijen behoren. De statuten worden bepaald door het 

parlement en door de wetgevende macht van de staten en ‘union territories’. In het Indiase 

rechtssysteem voert één enkel geïntegreerd systeem van gerechtshoven de wetten uit voor zowel de 

unie als de deelstaten. De Supreme Court of India (het Indiase hooggerechtshof), gezeteld in New 

Delhi, is in dit systeem het hoogste orgaan. Elke staat of groep staten heeft een hooggerechtshof 

waaronder een aantal lagere gerechtshoven vallen. Op dorpsniveau worden mensen gestimuleerd om 

hun lokale problemen op te lossen met de hulp van de ‘Panchayat’, een gekozen dorpsraad die een 

beslissende uitspraak kan doen in een zaak.  

 

Oplossen van wettelijke geschillen 

Het oplossen van wettelijke geschillen is in India een langzaam proces. Er zijn meer dan 30 miljoen 

zaken in behandeling bij Indiase rechtbanken en er is een schrijnend tekort aan rechters. Uitspraken 

in civiele procedures kunnen jaren zoniet decennia op zich laten wachten. Als gevolg hiervan nemen 

veel organisaties, waaronder enkele internationale banken, het recht in eigen hand om zich de moeite 

te besparen een zaak voor het gerecht te brengen. Dit gaat soms gepaard met geweld en is uiteraard 

verboden. Om de werkdruk van de gerechtshoven te verminderen, zijn er diverse maatregelen 

genomen. Zo zijn er gespecialiseerde tribunalen opgericht en zijn de rechterlijke stand en het aantal 

gerechtshoven uitgebreid. Daarnaast is het procesrecht vereenvoudigd en probeert men het aantal 

hogerberoepzaken terug te dringen. Toch blijft het probleem bestaan en lijdt de maatschappij hier 

onder, ongeacht wie er nu verantwoordelijk is: de rechterlijke, uitvoerende of wetgevende macht. Een 

efficiëntere manier om de langzame gerechtelijke procedures te voorkomen, is het oplossen van 

geschillen door middel van onderhandelingen. Sommige zakelijke geschillen kunnen echter alleen via 

het reguliere procesrecht in rechtbanken worden afgehandeld en niet via het alternatieve 

arbitrageproces. 

 

Buitenlandse investeringen  

De Indiase autoriteiten hebben, zowel op centraal als op deelstaatniveau, economische 

stimuleringsinstrumenten om buitenlandse investeringen aan te trekken. Een aantal van deze 

instrumenten is als pakket gebundeld, bijvoorbeeld in de zogeheten Special Economic Zones en 
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Software Technology Parks. De stimuleringsinstrumenten omvatten onder meer een gewijzigd 

personeelsbeleid dat het gemakkelijker aannemen en ontslaan van personeel toestaat, 

belastingvoordelen (vrijstelling) zoals belastingvrije zones en speciale (minder) milieuwetten. 

 

Special Economic Zones 

Een aantal van de vroegere Export Processing Zones (EPZ) is in 2005 omgevormd tot Special 

Economic Zones (SEZ). Dit betreft EPZ’s in Kandla en Surat (Gujarat), Cochin (Kerala), Santa Cruz 

(Mumbai - Maharashtra), Falta (West-Bengalen), Chennai (Tamil Nadu), Visakhapatnam (Andhra 

Pradesh) en Noida (Uttar Pradesh). Het aantal SEZ’s is snel gegroeid. Momenteel zijn er meer dan 

honderd SEZ's operationeel. Dit kunnen initiatieven zijn in de particuliere/gemengde sector of van de 

deelstaatoverheid zelf. De oprichting van SEZ's wordt geprezen om de economische 

groeimogelijkheden. Echter, in India is er ook veel kritiek op de SEZ’s. Bedrijven hoeven voor een 

bepaalde periode geen belasting te betalen. Hierdoor loopt de staat belasting mis. Verder staan de 

arbeids- en milieuwetten er op een laag pitje. Voor vakbonden is het moeilijk om toegang te krijgen tot 

de SEZ’s. Ten slotte is er veel protest tegen de landonteigeningen die met het vestigen van de SEZ’s 

gepaard gaan. 

 

Belastingstelsel 

Sinds het begin van de liberalisering is de belastingwetgeving ook efficiënter ingericht. Buitenlanders 

die in India werken, worden hierdoor nog alleen over hun Indiase inkomen belast. Het inkomen 

afkomstig uit bronnen buiten India is niet belastbaar, tenzij het wordt ontvangen in India. Verder 

hebben buitenlanders de optie om belasting te betalen onder de belastingverdragen die India met het 

land van herkomst heeft gesloten. Beloning voor werk dat in India is verricht, is belastbaar ongeacht 

de plaats waar de beloning wordt ontvangen. Onder beloning vallen salarissen en lonen, pensioenen, 

vergoedingen, commissies, winsten in plaats van of als toevoeging op het salaris, salarisvoorschotten 

en emolumenten. Onder belastbare betalingen vallen alle vergoedingen en betalingen met het oog op 

belastingegalisatie, tenzij deze expliciet zijn uitgesloten. De aan de werknemer verstrekte 

aandelenopties zijn belastbaar op koerswinst, wanneer deze winst afkomstig is uit de verkoop van 

aandelen uit het optiepakket. 

 

Indiase belastingen kunnen in twee categorieën worden verdeeld: 

• rechtstreekse belastingen, deze belastingen zijn van toepassing op het inkomen: 

o inkomstenbelasting; 

o vermogensbelasting; 

o belastingen op schenkingen en op secundaire arbeidsvoorwaarden.  

• Niet-rechtstreekse belastingen, deze belastingen zijn van toepassing op commerciële 

transacties: 

o douanerechten; 

o accijnsheffing; 

o omzetbelasting; 

o belasting op dienstverlening; 

o octrooibelasting/invoerbelasting. 

 

Belastingheffing 

De centrale overheid heft alle rechtstreekse belastingen en enkele niet-rechtstreekse belastingen. De 

overheden van de deelstaten heffen lokale belastingen zoals grondbelasting en gemeentelijke 

belastingen (onroerendgoedbelasting, octrooibelasting, invoerbelasting en lokale omzetbelastingen). 

De belastingtarieven kunnen per staat verschillen. Momenteel zijn de meeste staten in India bezig met 

het vervangen van de lokale omzetbelasting door een uniform btw-tarief. Hoewel de overheden van 

sommige staten btw nog niet hebben ingevoerd, is dit slechts een kwestie van tijd. Niet heffen van btw 

betekent op de lange termijn namelijk inkomstenderving voor de staat. 
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Corruptie 
 

Corruptie 

De term ‘de omgeving managen’ kan het feit niet verhullen dat bedrijven nog altijd steekpenningen 

betalen. Dit kan gebeuren als antwoord op een rechtstreekse vraag om geld of om zogeheten 

‘tempogeld’. Maar het kan ook de vorm aannemen van een aanmoediging om de ‘zonden van doen en 

laten’ te verdoezelen of van ‘bijdragen/schenkingen’ aan politieke partijen om gunstige 

beleidsveranderingen teweeg te brengen. Bedrijven ontkennen vaak dat ze steekpenningen betalen 

en ze staan wettelijk gezien mogelijk in hun recht om dit te ontkennen. Wat dan niet gezegd wordt, is 

dat ze steekpenningen laten betalen aan hun agenten, distributeurs en leveranciers. Corruptie kan 

subtiele vormen aannemen: werk geven aan bepaalde personen en contracten gunnen aan bepaalde 

partijen zijn de bekendste voorbeelden. 

 

Omkoping is strafbaar 

Volgens de Nederlandse wet is elke vorm van omkoping strafbaar, zowel in Nederland als in het 

buitenland. De OESO (OECD) vecht wereldwijd tegen omkoping in het internationale bedrijfsleven om 

ontwikkeling te stimuleren, armoede terug te dringen en het vertrouwen in markt en overheid te 

versterken. De sleutels tot het succes van de OESO zijn de OECD Anti-Bribery Convention, 

landenrapporten over naleving van de regels en regionale acties. 

 

 

 

Transparantie 
 

Transparantie en rapportage 

India heeft een redelijk hoog niveau van fiscale transparantie weten te bereiken, vooral wat betreft de 

hoeveelheid fiscale informatie die openbaar wordt gemaakt. Alle naamloze vennootschappen zijn 

wettelijk verplicht om een zeer uitgebreid jaarrapport te publiceren. Bedrijven zijn ook wettelijk 

verplicht om hun financiële resultaten door een derde partij te laten controleren voordat deze worden 

gepubliceerd. Jaarrapporten van naamloze vennootschappen bevatten veel informatie over onder 

meer de activiteiten van een bedrijf, de belangen in andere bedrijven, de raad van bestuur en de 

beloningsstructuur van het hoger management. Bedrijven kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen 

om gegevens op te nemen van niet-kernactiviteiten. Te denken valt hierbij aan 

gemeenschapsontwikkeling en initiatieven op het gebied van maatschappij en milieu. Besloten 

vennootschappen, maatschappen en privébedrijven zijn niet verplicht om een rapport te publiceren. 

 

Transparantie en aansprakelijkheid overheid 

In 2005 werd de Right to Information Act (RTI) aangenomen. Onder deze wet hebben burgers het 

recht op toegang tot informatie die door de overheidsinstanties wordt beheerd. Doel hiervan is de 

transparantie en aansprakelijkheid in het functioneren van overheidsinstanties te bevorderen. 

Bedrijven vallen buiten de reikwijdte van de RTI, omdat deze wet alleen van toepassing is op takken 

van de overheid. De RTI stelt Indiase en buitenlandse bedrijven in staat om informatie te verkrijgen 

over de besluitvormingsprocessen binnen de overheid. Ook kunnen bedrijven gegevens bemachtigen 

als ze vermoeden dat er vals spel is gespeeld. Het verzoek om informatie moet schriftelijk aan de 

betrokken instantie worden voorgelegd. De instanties dienen de informatie binnen dertig dagen te 

verstrekken, of binnen vijf dagen indien er mensenlevens op het spel zouden staan. 

 

Transparency International (TII) 

Transparency International (TII) is een wereldwijde beweging tegen corruptie. Transparency 

International India (TI India) is een niet-gouvernementele organisatie (ngo) die niet aan een politieke 

partij is gelieerd. De organisatie bestaat uit vrijwilligers die er samen aan werken om transparant en 
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ethisch bestuur te bevorderen en corruptie uit te bannen. TII is in 1993 opgericht in Berlijn en heeft 

momenteel afdelingen in meer dan negentig landen. TI India heeft als doel het bestuderen en 

bewerkstelligen van veranderingen in wetten, systemen en procedures om door middel van grotere 

transparantie en aansprakelijkheid corruptie tegen te gaan. Jaarlijks organiseert Transparancy 

International de Journalism Awards en beloont de media die het meeste blootgeven over corruptie. 

 

 

 

Overheid: Tips 
 

Dorpsleiders 

Een typisch probleem in de productiesector is dat dorpshoofden (Sarpanches, oftewel leiders van de 

Panchayat – dorpsraad) in een gebied waar een fabriek is gevestigd banen verwachten voor ‘hun’ 

mensen. Vaak beschikken deze dorpelingen echter niet over de voor het werk benodigde 

vaardigheden. Bijkomend probleem is dat iedere nieuw gekozen Sarpanch bij aantreding vaak 

aandringt op banen voor ‘zijn’ dorpelingen. Voor een Nederlandse ondernemer die in een fabriek 

buiten de aangewezen industriële centra investeert, is het raadzaam om op goede voet te staan met 

de Sarpanch. Het bedrijf kan dorpelingen in dienst nemen of op andere manieren hulp verlenen 

(bijvoorbeeld wegenbouw, scholen, gezondheidszorg). Dit kan rechtstreeks of via bestaande 

contacten van een ngo of andere bedrijven. 

 

Indiase wetgeving  

Het is raadzaam voor Nederlandse bedrijven om een advocaat of accountant te raadplegen om de 

implicaties van de Indiase wetgeving te begrijpen. Gezien de verwachte duur van gerechtelijke 

geschillen in India, moeten bedrijven proberen om zaken bij voorkeur door middel van onderhandeling 

te schikken.  

 

Lokale overheden 

Een goed contact met lokale overheden helpt u bij het verkrijgen van vergunningen. Volg wel de juiste 

procedures en probeer niet via omwegen snel een vergunning te krijgen. Een open houding is geen 

garantie voor het snel doorlopen van de procedures. Wel kunt u daarmee voorkomen dat overheden 

irreële eisen aan uw onderneming stellen. Informeer bij Nederlandse ondernemers die al langer actief 

zijn in India. Zij kunnen u helpen met lastige overheidsprocedures en het aanvragen van 

vergunningen. 

 

Voldoen aan internationale richtlijnen 

Buitenlandse bedrijven die in India investeren en overwegen om te investeren in zogeheten Special 

Economic Zones dienen te voldoen aan internationale richtlijnen en normen. Voorbeelden hiervan zijn 

de ILO-conventies, de richtlijnen van OESO en Global Compact. Dit omdat stringente arbeids- en 

milieuwetgeving doorgaans ontbreekt in SEZ’s. De behandeling van personeel en milieu in een SEZ is 

iets waar bedrijven aandacht aan moeten schenken bij het ontwikkelen van een consistente strategie 

voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Organisaties als Human Rights Watch, Amnesty 

International, Anti-Slavery International en het International Dalit Solidariy Network (IDSN) doen 

onderzoek naar de uitvoering van internationale richtlijnen. Dit bijvoorbeeld als het gaat om de 

fundamentele arbeidsrechten. Ook doen zij aanbevelingen over hoe bedrijven hun MVO-beleid 

kunnen vormgeven in India.  

 

Zorg voor goed ondernemingsbestuur 

Een MVO-gedragscode is essentieel voor een bedrijf om iedereen te doordringen van de gewenste 

normen en procedures. Dit geldt voor zowel de eigen onderneming als binnen de toeleveringsketen. 

Een MVO-gedragscode is ook een goed instrument om de algemene principes van goed 

ondernemingsbestuur in het bedrijf in te voeren.  
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Ontwikkel en hanteer doelmatige zelfreguleringsmechanismen  

Landendirecteuren en leidinggevenden moeten persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de invoering en 

naleving van MVO. Jaarlijks verslaglegging over MVO is een doeltreffende manier om MVO in de 

bedrijfsvoering te integreren. Het dwingt u om doelstellingen, activiteiten en ontwikkelingen van alle 

MVO-aspecten te beschrijven. Voor invoering van MVO hebben diverse brancheorganisaties en ngo’s 

richtlijnen en instrumenten ontwikkeld.  

 

Bevorder de kennis en naleving van het ondernemingsbeleid onder werknemers 

Voor interne voorlichting over het MVO-beleid kunt u presentaties en folders laten maken. Het is 

noodzakelijk om daarbij achtergrondinformatie en duidelijke uitleg te geven en te blijven geven. MVO 

is voor veel Indiërs immers nog een tamelijk vaag begrip. Het is verstandig om al tijdens 

wervingsprocedures de MVO-principes en -richtlijnen in het bedrijf uit te leggen. U kunt dan 

benadrukken waarom deze zaken belangrijk zijn. Ook kunt u aangeven hoe controle op naleving 

plaatsvindt. Verder kunt u de werknemers duidelijk maken wat hun eigen belang daarbij is. Speciale 

(informele) bijeenkomsten zijn een aantrekkelijke manier om werknemers voor te lichten en te 

overtuigen. Kijk voor concrete informatie op oesorichtlijnen.nl. 

 

Klokkenluiders 

Neem geen discriminerende of disciplinaire maatregelen tegen klokkenluiders. Het moet voor 

werknemers mogelijk zijn om vrijuit te spreken. Ook moeten zij overtredingen kunnen melden zonder 

angst om gestraft te worden. Vertrouwen en vertrouwelijkheid spelen hierbij een grote rol. U moet 

hierbij rekening houden met cultureel bepaald gedrag. 

 

Belastingontduiking 

Belastingontduiking komt veel voor onder kleine bedrijven. Dit gebeurt door klanten te lokken met 

kortingen door ze goederen zonder bon of factuur te verkopen. Het is van essentieel belang dat u een 

bon of factuur met een serienummer en btw-registratienummer van het bedrijf krijgt. Andere soorten 

bonnen of facturen zijn niets waard. Een andere manier om belastingontduiking te ontmoedigen is om 

cheques op naam van de verkopende partij uit te schrijven: banktransacties zijn namelijk traceerbaar 

maar contante betalingen niet. 

 

 

 

 

Corruptie en transparantie 
 

Gedragscode 

Als onderdeel van hun MVO-beleid dienen buitenlandse investeerders duidelijke gedragscodes te 

ontwikkelen om corruptie tegen te gaan. Anticorruptieprincipes dienen bij voorkeur onderdeel uit te 

maken van de gedragscode van uw bedrijf. Deze moeten gelden voor het hele bedrijf en alle 

werknemers: stel strikte regels in wat betreft het accepteren van giften, stel een maximumbedrag in en 

beschrijf onaanvaardbare giften (bijvoorbeeld contant geld) en stel het vooraf rapporteren verplicht in 

andere gevallen (of in alle gevallen). Stel het verplicht om alle gelegenheden te melden waarbij 

geprobeerd is om de integriteit van werknemers in gevaar te brengen. Voer een intern beleid in dat het 

(anoniem) melden van (eventuele) corruptie mogelijk maakt. 

 

Global Reporting Initiative 

MVO vereist volledige transparantie in alle aspecten van de bedrijfsvoering. U maakt daarmee uw 

MVO-beleid inzichtelijk en toetsbaar voor derden. Transparantie is een integraal onderdeel van MVO. 

Publicatie van een duurzaamheidsverslag kan u daarbij helpen. Als standaard voor 

duurzaamheidsverslaggeving zijn er de GRI-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Voor 

het mkb is een handboek voor duurzaamheidsverslaggeving beschikbaar, getiteld High 5!. Dit 

handboek is op de GRI-richtijnen gebaseerd.  
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Introductie arbeidsomstandigheden 
 

 
 

Arbeidsomstandigheden 

In de praktijk bestaat de Indiase werkweek uit 6 dagen van 8 uur per dag, waarbij elke tweede 

zaterdag een vrije dag is. De Indiase werkweek voor werknemers is wettelijk vastgesteld op 48 uur. 

Werknemers hebben het recht op drie weken vakantie per jaar. Bedrijven dienen overuren vooraf aan 

te kondigen en dubbel uit te betalen als het aantal gewerkte uren hoger ligt dan 9 per dag of 48 per 

week. India kent een minimumloonstelsel en de daadwerkelijke loonschaal varieert van staat tot staat. 

Deze arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in de diverse Indiase arbeidswetten en gelden in het 

algemeen voor de georganiseerde sector.  

 

Moeder en dochter 

Indiaas-Nederlandse bedrijven nemen vaak het MVO-beleid van het moederbedrijf over. Veelal 

leveren de dochterbedrijven een bijdrage aan het MVO- of duurzaamheidsrapport van het 

Nederlandse moederbedrijf. In het algemeen zijn lonen in overeenstemming met het zogenaamde 

‘regio-en-bedrijfstak’-principe, waarbij werknemers in een bepaalde bedrijfstak worden uitbetaald naar 

het in die regio (of staat) geldende niveau. Middelgrote tot grote bedrijven betalen doorgaans 

aanzienlijk meer dan het wettelijk vastgelegde minimumloon. Contractarbeid wordt in sommige 

bedrijfstakken als noodzakelijk gezien vanwege het seizoensgebonden karakter van het werk. 

Contractarbeid is voor bedrijven ook een manier om arbeidskosten uit te sparen en een arbeidsrelatie 

te vermijden. Arbeidsomstandigheden, gezondheid op het werk en veiligheidsvoorschriften staan vaak 

hoog op het prioriteitenlijstje. Werknemers van bedrijven die in Nederlandse handen zijn, verwachten 

vaak een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden. Buitenlandse bedrijven of multinationals zijn 

immers rijk – zo meent men – en zouden daarom meer moeten bieden. 

 

Niet georganiseerde sector 

De meerderheid van de Indiase werknemers (92 procent) is werkzaam in de informele sector. Zij 

genieten dus geen ‘bescherming’ van de Indiase wet. Er is voor hen nauwelijks regelgeving op het 

gebied van arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. De informele sector is voornamelijk 

werkzaam in de landbouw, het wegtransport, de bouw, metaalfabrieken, steenhouwerijen, de 

mijnbouw en de ambachtensector. Werknemers in de stedelijke informele sector vormen het grootste 

deel van de armen in de stad. In New Delhi, Mumbai en Chennai blijkt deze circa tweederde van de 

werkgelegenheid voor zijn rekening te nemen. De International Labour Standards bieden een houvast 

om de arbeidsomstandigheden in de informele sector te vergelijken met andere landen. Houd er 

rekening mee dat een groot deel van de informele sector bestaat uit zelfstandigen. Niemand betaalt 

hen een salaris. Ze verdienen wat ze kunnen als werkers op hun eigen boerderij, als kleine winkeliers 

of bijvoorbeeld als verkopers. Ze ontgaan daarbij niet de wet minimumloon, aangezien ze juridisch 

gezien als werknemer beschouwd worden. 

 

Migrantenarbeid 

Een groot deel van de beroepsbevolking bestaat uit laagopgeleide migranten van het platteland of 

migranten uit kleinere steden. Deze mensen gaan op in de informele sector, omdat ze niet over de 

benodigde vaardigheden beschikken en geen kans krijgen om beterbetaalde en vaste banen in de 

formele sector te krijgen. Ze gaan van het ene armoedeniveau op de plaats waar ze vandaan komen 
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naar het andere armoedeniveau, op de plaats waar ze heengetrokken zijn.  

 

Toename arbeidsmigranten 

Er is een groeiend aantal arbeiders dat migreert binnen India: van het platteland naar de stad en van 

de ene deelstaat naar de andere. De meeste migranten zijn analfabeet en arm en kennen hun rechten 

niet. Migrantenarbeiders hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, onderdak of water, 

aangezien hiervoor een bewijs van verblijfplaats nodig is. Vrouwen en kinderen worden uitgebuit, 

krijgen een hogere werklast en minder loon. 

 

Casual labourers 

Daarnaast is er een grote groep ‘casual labourers’. Zij verhuren zich bijvoorbeeld per dag, week of 

seizoen aan een werkgever. Velen van hen leven onder het bestaansminimum. Arbeid zonder 

arbeidscontract, lonen onder het wettelijk minimumloon en slechte arbeidsomstandigheden komen ook 

voor in veel exportsectoren. Voorbeelden zijn de kleding-, natuursteen- en theesector. Inkopende 

bedrijven moeten zich er daarom van vergewissen wat de situatie is bij hun leveranciers. Zo nodig 

kunnen ze bijdragen aan het naleven van de arbeidsrechten. 

 

Indiase arbeidswetten 

India kent een ruime, veelomvattende arbeidswetgeving. Er is uitgebreide regelgeving op het gebied 

van arbeidsbescherming in de industriële sector en in door de overheid gecontroleerde sectoren zoals 

het bankwezen en de infrastructuur. In de georganiseerde sector heeft echter het merendeel van de 

wetsvoorstellen op het gebied van arbeid die door de centrale overheid en de deelstaten worden 

aangenomen, betrekking op het welzijn van de werknemers. In de informele sector is slechts een 

beperkt aantal maatregelen op het gebied van sociale zekerheid vastgelegd voor werknemers. 

 

Arbeidswetgeving 

De Industrial Relations Division (Policy Legal) (afdeling Industriële Betrekkingen, juridisch beleid) 

binnen het Ministry of Labour behandelt de volgende arbeidswetgeving/-programma’s die voor alle 

organisaties in India gelden. De voornaamste centrale wetten op het gebied van arbeidszaken in India 

zijn: 

• The Workmen’s Compensation Act 1923 (Wet werknemerscompensatie); 

• The Minimum Wages Act 1948 (Wet minimumloon); 

• The Payment of Wages Act 1936 (Wet loonbetaling); 

• The Industrial Disputes Act 1947 (Wet arbeidsconflicten); 

• The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (Verzamelwet sociale 

verzekeringen); 

• The Payment of Bonus Act 1965 (Wet bonusuitkering); 

• The Payment of Gratuity Act 1972 (Wet gratificatie-uitkering); 

• The Maternity Benefit Act 1961 (Wet zwangerschapsuitkering); 

• The Industrial Employment (Standing orders) Act 1946 (Wet werkgelegenheid in de industrie 

(huishoudelijk reglement)); 

• The Trade Unions Act (Wet inzake vakbonden); 

• The Equal Remuneration Act (Wet gelijke beloning); 

• The Employees State Insurance Act (Wet Staatsverzekering werknemers); 

• The Child Labour Act (Wet inzake kinderarbeid); 

• The Contract Labour Act (Wet contractarbeid). 

 

Internationale arbeidsnormen 

Van de acht belangrijkste internationale arbeidsconventies heeft India er vier geratificeerd, te weten: 

• Conventie over Gedwongen arbeid (nr. 29); 

• Conventie over de Afschaffing van Gedwongen arbeid (nr. 105); 

• Conventie over Gelijke beloning (nr. 100); 

• Conventie over Discriminatie (in arbeid en beroep) (nr. 111). 
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De vier verdragen die niet door India zijn geratificeerd 

• Conventie over het Oprichten van vakverenigingen en tot bescherming van het 

vakverenigingsrecht (nr. 87); 

• Conventie over het Recht zich te verenigen en collectief te onderhandelen (nr. 98); 

• Conventie over de Minimumleeftijd (nr. 138); 

• Conventie over de Ergste vormen van kinderarbeid (nr. 182). 

 

Niet geratificeerde conventies 

Volgens het Ministry of Labour zijn conventies 87 en 98 niet geratificeerd, omdat de overheid vanwege 

het sterk gepolitiseerde vakbondsstelsel van het land overheidsambtenaren niet kan stimuleren zich in 

een vakbond te organiseren. De conventie over de minimumleeftijd (138) is niet geratificeerd, omdat 

de overheid vindt dat er eerst een geschikt controlesysteem en nalevingsmaatregelen zou moeten 

komen. Een leeftijdgrens voor toelating tot het arbeidsproces zou garanderen dat kinderen niet 

gedwongen door omstandigheden werk gaan zoeken. Controle op naleving en maatregelen zijn echter 

moeilijk te implementeren in de niet-georganiseerde sector.  

 

 

 

Werknemers 
 

Gezondheidszorg 

Ondanks verbeteringen in gezondheid en welzijn blijft ondervoeding een ‘stille noodtoestand’ in India, 

vooral onder kinderen en vrouwen op het platteland. Hoewel ze aan het afnemen zijn, komen 

grotendeels te voorkomen ziekten als lepra, tbc, staar, malaria en polio nog altijd voor in India. 

Hiv/aids is zich ook snel aan het verspreiden in India. 

 

Gehandicapten 

Volgens de Wet Gehandicapte Personen moet 3 procent van alle soorten banen in de overheidssector 

voor gehandicapten worden gereserveerd. Helaas zien de gehandicapten hun behoefte aan werk 

onvervuld. Het Indiase National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP) 

is in 1996 opgericht om gehandicapten meer kansen te geven. Momenteel zijn er 60 miljoen 

gehandicapten in India. Van de gehandicapte kinderen/jongeren in India krijgt slechts 2 procent 

onderwijs. Minder dan 1 procent van de inzetbare gehandicapten vindt ook echt een baan, dat wil 

zeggen dat elk jaar 4.000 jonge gehandicapten een baan krijgen. Bedrijven in de IT, de ITES-diensten 

(IT-enabled services) en Business Process Outsourcing (BPO), ook wel diensten op afstand 

genoemd, overwegen serieus om een groter aantal gehandicapten aan te nemen. 

 

Hiv/aids 

Het aantal geïnfecteerde personen met hiv/aids is de afgelopen jaren gedaald. Volgens India’s 

National AIDS Control Organisation (NACO) waren eind 2006 ongeveer 2,5 miljoen Indiërs besmet. In 

2004 waren dit er nog ruim 5 miljoen. Bijna 90 procent van de besmettingen komt voor in de 

leeftijdsgroep 15-49. Hiv/aids bedreigt dus met name de beroepsbevolking. Onvoldoende kennis en 

een gebrek aan bewustzijn zijn de belangrijkste oorzaken van de stigmatisering en discriminatie van 

mensen met hiv/aids. Uit angst voor discriminatie zoeken mensen geen behandeling en blijven ze 

buiten het bereik van gezondheidsdiensten. Ook is het voor hen vaak onmogelijk om verzekeringen af 

te sluiten en wordt hun de toegang tot het buitenland geweigerd. Aids heeft een enorm grote impact 

op werknemers en hun gezinnen, maar ook op ondernemingen en dus ook op de nationale economie. 

Het is zowel een bedrijfskwestie als een ontwikkelingsvraagstuk geworden. 
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Kinderarbeid 
 

Kinderarbeid  

Kinderarbeid blijft een serieus probleem in India. Volgens de Indiase overheid zijn er bijna 13 miljoen 

kinderen die werken, terwijl onderzoek en andere organisaties cijfers tussen de 44 en circa 100 

miljoen noemen (kinderen tussen 5 en 15 jaar die op een doordeweekse dag niet op school aanwezig 

zijn). De meerderheid van de kinderen is werkzaam in de landbouw, thuis op de boerderij of als 

landarbeider elders. Vaak zitten zij vast aan het werk door een lening aan hun ouders. Een andere 

grote groep wordt gevormd door kinderen die thuis werken.  

 

Meisjes 

Veel meisjes werken de hele dag in het eigen huishouden. Ze brengen de dag door met oppassen, 

koken, water halen en andere huishoudelijke taken. Veel meisjes werken ook als dienstmeid in rijkere 

huishoudens. Zij worden vaak behandeld als slaven en staan bloot aan geestelijk, fysiek en sexueel 

geweld. In 2007 is deze vorm van kinderarbeid verboden, maar de handhaving is zeer gebrekkig.  

 

Gevaarlijk werk 

Kinderen hebben in India vaak ook andere gevaarlijke banen: van vuil verzamelen, bakstenen maken, 

kleding verven, leer bewerken, werken in de mijnbouw en het polijsten van edelstenen tot het weven 

van zijde en het knopen van tapijten.  

 

Noodzakelijk kwaad? 

Kinderarbeid wordt door velen gezien als een ‘noodzakelijk kwaad. Het inkomen van het kind zou 

nodig zijn voor het gezin om te kunnen overleven. Recente ervaringen in India laten zien dat arme 

kinderen, veelal outcasts, vroegtijdig school verlaten. Redenen zijn de slechte kwaliteit van het 

onderwijs en discriminatie van Dalit-kinderen en van meisjes. Ook het ontbreken van 

onderwijsinspectie en bureaucratische barrières zorgen ervoor dat kinderen niet naar school gaan. 

Tegelijkertijd houdt kinderarbeid de armoede van gezinnen eerder in stand dan dat ze die oplost. Dit 

leidt tot een vicieuze cirkel van armoede en analfabetisme.  

 

Wet tegen kinderarbeid 

India’s belangrijkste wet inzake kinderarbeid is de Child Labour (Prohibition and Regulation) Act 1986 

(Wet op de kinderarbeid (verbod en regulering)). Deze wet vermeldt een aantal beroepen die kinderen 

niet mogen uitoefenen en reguleert kinderarbeid in een aantal andere sectoren tot niet meer dan zes 

uur per dag. Alle soorten kinderarbeid die worden uitgevoerd ‘met hulp van de familie’ zijn toegestaan 

en vallen niet onder de wetten op het gebied van kinderarbeid. De meeste kinderarbeid is dus noch 

verboden noch gereguleerd en de handhaving van de Wet op de kinderarbeid is ronduit zwak te 

noemen. Bovendien heeft India zowel de ILO-conventie over de minimumleeftijd (nr. 138) als de 

conventie over de ergste vormen van kinderarbeid (nr. 182) niet geratificeerd. Echter, de Indiase 

overheid spant zich met verschillende nieuwe beleidsinitiatieven in om kinderarbeid tegen te gaan. 

Een belangwekkende ontwikkeling hierin is dat India in 2009 de ‘Right to Education Act’ heeft 

aangenomen. De leerplicht, inclusief controle- en onderwijscapaciteit, is hiermee stevig verankerd 

voor kinderen van 6 tot 14 jaar.  

 

Nationaal programma tegen kinderarbeid 

India heeft een nationaal kinderarbeidprogramma dat als doel heeft het opzetten van speciale scholen 

voor voormalige kindarbeiders in de meeste delen van het land. De bedoeling is om kinderen voor te 

bereiden op integratie in het gewone onderwijssysteem van de overheid. Overheidsscholen 

functioneren echter vaak slecht en zijn niet toegerust voor oudere kinderen die kindarbeiders zijn 

geweest. IPEC (International Programme for the Elimination of Child labour), het wereldwijde 

kinderarbeidprogramma van de ILO, is ook actief in een aantal delen van India.  
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Dwangarbeid 
 

Dwangarbeid 

Dwangarbeid is bij wet verboden in India. Vooral de 'scheduled castes' (achtergestelde kasten of 

‘Dalits’) en 'scheduled tribes' (achtergestelde stammen, Adivasi oftewel inheemse groepen) zijn 

slachtoffer van dwangarbeid. Zij vormen gezamenlijk een kwart van de Indiase bevolking. Zij 

verrichten het grootste deel van de gedwongen en ‘gebonden’ arbeid. Vooral ‘gebonden arbeid’ komt 

veel voor, ook van kinderen. De arbeider is via een lening gebonden aan de geldschieter. Door de 

hoge rente en het lage salaris kan de lening niet worden terugbetaald, waardoor de afhankelijkheid in 

stand wordt gehouden. Gebonden arbeid door een lening kan een leven lang duren en zelfs van ouder 

op kind overgaan.  

 

Discriminatie 

Maatschappelijke discriminatie bepaalt vaak wat voor soort werk minderheden, vooral Dalits, kunnen 

uitvoeren. Dit is doorgaans het zwaarste en slechts betaalde werk. Bovendien bezitten de meeste 

Dalits in India geen of nauwelijks land. Dit, samen met de maatschappelijke discriminatie maakt hen 

economisch afhankelijk van hun werkgevers. 

 

 

 

Vakbonden 
 

Vakbonden 

In de georganiseerde sector van de Indiase industrie zijn de werknemers goed verenigd in vakbonden. 

Historisch hebben de Indiase vakbondfederaties zich altijd aangesloten bij politieke partijen. De 

opsplitsing van politieke partijen heeft tot een opsplitsing van de vakbonden geleid. Hierdoor 

ontstonden er rechtse, een hindoe-nationalistische, een sociaaldemocratische en drie linkse 

federaties. Voor politieke partijen is het oprichten van een vakbond vaak de enige manier om fondsen 

te verwerven. Het All India Trade Union Congress (AITUC), opgericht in 1920, is de oudste 

vakbondfederatie in India. Sinds 1945 is deze vakbond verbonden aan de Indiase communistische 

partij. Ook was deze een van de oprichtende leden van de World Federation of Trade Unions. Het 

New Trade Union Initiative (NTUI) is een federatie op landelijk niveau van ongeveer 300 vakbonden. 

NTUI is niet verbonden aan een politieke partij. Een belangrijk onderdeel van de strategie van het 

NTUI is het organiseren van de niet-georganiseerde sector. 

 

Marginalisatie vakbonden 

India kent 60.000 vakbonden en vakcentrales. Ondanks dit grote aantal is de kracht van de 

vakbeweging de afgelopen jaren afgenomen. Dit komt onder andere door de toenemende 

informalisering van de werkgelegenheid. Van de totale arbeidsmarkt van 400 miljoen werknemers, is 

slechts een fractie georganiseerd. De politieke verandering van een single party naar een multi party-

structuur heeft de vakbonden versnipperd. Voor politieke partijen is het oprichten van een vakbond 

namelijk een manier om fondsen te werven. Vakbonden hebben te maken met steeds agressiever 

opererende ondernemers en steeds passievere overheden. Hierdoor is het moeilijker de 

overheidspolitiek te beïnvloeden, waardoor de vakbeweging nog meer marginaliseert. Verder 

verhindert de vakbondsstructuur met een verouderd leiderschap vernieuwende tendensen. India heeft 

vier van de acht ILO-arbeidsconventies geratificeerd. De conventies vrijheid van organisatie, 

kinderarbeid (minimumleeftijd en ergste vormen) en collectieve onderhandeling heeft India niet 

ondertekend. 

 

Politieke relaties vakboden 

De Indiase wet bevat een sterke bescherming van de rechten van werknemers, maar geeft vakbonden 

beperkte toegang tot de werkplek. Dit is een van de redenen dat de vakbondsbeweging in het 

algemeen altijd op haar politieke banden heeft vertrouwd. Dit is een praktijk die naar verloop van tijd 
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minder effectief is geworden, zowel vanwege afsplitsingen binnen de vakbondsbeweging als vanwege 

de globalisering. 

 

Indiaas - Nederlandse bedrijven 

Uit een onderzoek onder veertien Indiaas-Nederlandse bedrijven in 2006 bleek dat werknemers van 

slechts vier bedrijven waren aangesloten bij een vakbond. Normaal gesproken zijn werknemers van 

bedrijven met meer dan vijftig werknemers bij een vakbond aangesloten. Zelfs in bedrijven met slechts 

twintig werknemers is het personeel vaak lid van een vakbond. Er waren verschillende oorzaken van 

de relatieve afwezigheid van vakbonden. Zo was een bedrijf te klein (vier werknemers) en hadden 

andere bedrijven uitsluitend hoogbetaald personeel (bijvoorbeeld in de zakelijke en financiële sector) 

of overwegend kantoorpersoneel in dienst (bijvoorbeeld de IT-secor). "Maar het siert enkele Indiaas-

Nederlandse bedrijven dat hun werknemers zich niet bij een vakbond hadden aangesloten, omdat ze 

erg tevreden waren over de relatie met hun werkgevers", aldus de onderzoekers. Interviews met de 

bedrijven werden uitgevoerd door Safety Action Group.  

 

 

 

Arbeidsomstandigheden: Overig 
 

Kastenstelsel 

Het hindoeïsme verdeelt de samenleving in een hiërarchisch systeem van kasten en subkasten. De 

onderverdeling in (sub)kasten is oorspronkelijk gebaseerd op de voornaamste bezigheid van de 

‘leden’ van de kaste, maar is in de loop der tijden rigider geworden. De vier hoofdkasten zijn: 

brahmanen, de priesters en leraren, kshatriyas, de heersers en krijgslieden, vaishyas, de handelaren 

en kooplieden en de shudras, de boeren en arbeiders. Buiten het kastenstelsel bevinden zich 

degenen die voorheen de ‘onaanraakbaren’ of paria’s werden genoemd en die men tegenwoordig de 

'scheduled casts' (achtergestelde kasten) noemt. Deze groep bestaat uit ten minste 170 miljoen 

mensen; zij noemen zichzelf ‘Dalits’.  

 

Dalits 

Dalits wonen meestal in een apart deel van het dorp. Veelal wordt hun de toegang geweigerd tot 

bijvoorbeeld gezamenlijke waterbronnen en bepaalde soorten werk. Meestal behoren ze tot de 

armsten in de samenleving en liggen ze achter ten opzichte van ‘kastehindoes’, wat betreft 

geletterdheid en toegang tot onderwijs, land, kredietverlening en werk. Ook overheids- of door de 

overheid gefinancierde organisaties zijn niet vrij van kastendiscriminatie. Volgens het rapport 

'Understanding Untouchability' zitten in bijna 40 procent van de dorpen de Dalit-kinderen bij de lunch 

apart. Ruim een kwart van de Dalits komt een politiebureau niet binnen. Eenderde van 

gezondheidswerkers gaat het huis van een Dalit niet binnen.  

 

Onraakbaarheidspraktijken 

Discriminatie op basis van kaste en ‘onaanraakbaarheidspraktijken’ zijn in India bij de Grondwet en 

enkele andere wetten verboden. Sommige wetsartikelen verbieden specifiek de discriminatie op grond 

van ras en kaste. Deze hebben onder meer betrekking op de toegang tot alle openbare ruimtes 

(artikel 15) en gelijke kansen op werk (artikel 16). Verder is ‘onaanraakbaarheid’ een wettelijk 

strafbaar misdrijf (artikel 17), zijn mensenhandel en gedwongen arbeid verboden (artikel 23), evenals 

het uitoefenen van enige beperking voor de toelating van personen tot staatsonderwijsinstellingen 

(artikel 29). Bovendien zijn er veel gewone wetten van kracht die discriminatie van 

minderheidsgroeperingen zoals Dalits moeten voorkomen en tegengaan. Er is ook een uitgebreid 

programma van positieve discriminatie, met een quotum voor overheidsbanen en gereserveerde 

plaatsen in het hoger onderwijs en het parlement. De positie van Dalits is beslist verbeterd sinds 

India’s onafhankelijkheid in 1948. Helaas kampt de overgrote meerderheid op het platteland nog altijd 

met discriminatie en onderdrukking.  
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Positieve discriminatie 

Naast wettelijke normen hanteert de Indiase overheid een beleid van positieve discriminatie van de 

‘achtergestelde kasten’. Dit beleid wordt de Reservation Policy (‘toewijzingsbeleid’) genoemd. Het 

staat omschreven in de Indiase grondwet onder artikel 334 en 335. Het behandelt de 

minderheidsrechten van ‘scheduled castes’ (Dalits) en ‘scheduled tribes’ (Adivasi). Momenteel is er 

een actief debat gaande om ‘andere achtergestelde kasten’ in het toewijzingsbeleid op te nemen. Ook 

gaat het debat over uitbreiding van het beleid naar het Indiase bedrijfsleven. Ondanks al deze 

inspanningen blijven conservatieve hindoes achtergestelde kasten en stammen discrimineren. 

 

Werking toewijzingsbeleid 

Het toewijzingsbeleid is tot nu toe beperkt. Het geldt voor banen bij de overheid zelf, bij 

overheidsbedrijven en bijvoorbeeld in het hoger onderwijs. De liberalisering van de economie heeft 

niet tot meer banen voor minderheidsgroeperingen in de particuliere sector geleid. Hierdoor neemt de 

roep om ‘quota’ voor minderheden in de private sector toe. Door het huidige toewijzingsbeleid uit te 

breiden naar de particuliere sector, zou de deelname van minderheidsgroeperingen aan het 

arbeidsproces in deze sector bevorderd kunnen worden. 

 

Positieve discriminatie bedrijfsleven 

De vorige (en huidige) regering van Manmohan Singh wil dat het bedrijfsleven meer banen schept en 

dat er betere posities beschikbaar komen voor de achtergestelde minderheden. Een dreiging met een 

wettelijke regeling volgt als dat niet gebeurt. De meeste bedrijven en werkgeversorganisaties wijzen 

verplichte ‘quota’ voor Dalits en andere minderheidsgroepen af. Een aantal grote bedrijven zoals Tata 

heeft zich daar positiever over uitgelaten. 

 

Regels voor positieve discriminatie 

De werkgeversorganisatie CII ontwikkelde in 2006 een 'Code of Affirmative Action' (regels voor 

positieve discriminatie). De nadruk ligt vooral op de inzetbaarheid van mensen uit achtergestelde 

klassen. Ook het aanmoedigen van ondernemerschap onder achtergestelde minderheden staat 

centraal. 

 

Positie vrouwen 

India heeft een hoog aantal professioneel gekwalificeerde vrouwen. Gemiddeld genomen zijn vrouwen 

in de Indiase samenleving op maatschappelijk, politiek en economisch vlak echter vaak slechter af 

dan mannen. Ondanks de Wet Gelijke Beloning uit 1976 krijgen vrouwen minder betaald dan hun 

mannelijke collega’s en hebben ze minder toegang tot werk en microkredieten. 

 

Verbetering positie vrouwen 

Het beleid van het ministerie voor Vrouwenzaken (Ministry of Woman and Child Development) is 

erop gericht de positie van vrouwen te verbeteren. Vrouwen mogen geen alcohol serveren in een 

restaurant of bar en een fabriek met meer dan 25 vrouwelijke werknemers moet een crèche met 

begeleiding hebben (en melk voor kleine kinderen). Ook moeten vrouwen hier de gelegenheid krijgen 

om 15 minuten met hun kinderen door te brengen voor elke 90 minuten die ze gewerkt hebben. Er zijn 

geen regelingen voor parttimewerk. Werkende vrouwen zijn verantwoordelijk voor het huishouden en 

de kinderen. Dit betekent dat ze voor en na hun werk moeten koken en andere huishoudelijke taken 

moeten verrichten. De National Commission for Women behandelt alle schendingen van de 

mensenrechten tegen vrouwen en de National Council for Women steunt dit beleid. 

 

Vrouwen in de informele sector 

Vooral de situatie van vrouwen in de informele sector is op tal van gebieden precair. Deze vrouwen 

combineren de zorg met een (meer dan) volledige slecht betaalde baan. Vrouwen verdienen 

gemiddeld 30 procent minder voor hetzelfde werk. Vrouwen die werken voor buitenlandse bedrijven 

verdienen, ondanks de vele overuren, niet het wettelijk minimumloon. Laat staan dat ze een loon 

verdienen waarvan ze alle basale levensbehoeften kunnen betalen. Helemaal onderaan de 



 

24 

‘hiërarchie’ staan de circa 100 miljoen Dalit-vrouwen. Hun loon en behandeling als arbeidster en 

vrouw is slechter dan mannen. Ook is een Dalit-vrouw vaak het slachtoffer van meestal onbestraft 

geweld, waaronder seksueel geweld. De National Federation of Dalit Women en andere organisaties 

komen voor hun belangen op. 

 

 

 

Arbeidsomstandigheden: Tips 
 

Algemene aanbevelingen voor werknemers  

• volg de ILO-conventies over mensenrechten en arbeidsrecht en communiceer de rechten van 

de werknemer aan uw personeel; 

• doe geen zaken met bedrijven die de ILO-conventies schenden en gebruik waar nodig uw 

invloed om bedrijven te stimuleren zich aan deze normen te houden. U kunt een 

managementinstrument invoeren voor controle op arbeidsnormen en dit ook van uw 

toeleveranciers vragen; 

• betaal een eerlijk loon en sluit formele arbeidscontracten af met al uw werknemers, liefst voor 

een lange periode; 

• stel een 8-urige werkdag in als standaard en betaal altijd sociale zekerheidspremies voor uw 

werknemers, zo mogelijk in een collectieve overeenkomst.  

• stel een ondernemingsraad (OR) in en draag bij aan een constructieve relatie met de OR door 

helder te communiceren en respect voor werknemers te tonen; 

• bied waar mogelijk extra faciliteiten zoals maaltijden, gezondheidsprogramma’s of andere 

vormen van steun; 

• huur werknemers alleen in op basis van hun competenties, niet vanwege hun connecties met 

hooggeplaatste personen. 

 

Campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ 

Bedrijven die kinderarbeid willen aanpakken, kunnen zich wenden tot de campagne ‘Stop 

Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’. Dit is een campagne waaraan onder andere FNV en de 

Landelijke India Werkgroep deelnemen. Zij hebben een Action Plan for Companies to Combat Child 

Labour’ gemaakt. Dit actieplan geeft aanbevelingen aan bedrijven hoe kinderarbeid te bestrijden. 

 

Scholing 

Geef (lokaal) personeel de kans om deel te nemen aan beroepstraining of andere soorten training die 

hun carrièremogelijkheden vergroten. U kunt ook de laagopgeleide werknemers laten trainen door 

werknemers die een hogere opleiding hebben genoten. Het kan helpen om gekwalificeerd personeel 

aan u te binden. Eventueel kunt u een trainingsplan met andere bedrijven opzetten. Lokale 

universiteiten of andere onderwijsinstituten kunnen ook helpen om uw eigen opleidingsplan te 

ontwikkelen. Speciale aandacht daarbij voor vrouwen vergroot hun arbeidsparticipatie. De scholing 

moet bij voorkeur zowel binnen als buiten het bedrijf van pas komen. Het aanbieden van cursussen 

Engels (beginners en gevorderden) is bijvoorbeeld voor lokale medewerkers van grote waarde. 

 

Stimuleer de ontwikkeling van menselijk kapitaal 

Door lokale leidinggevenden in dienst te nemen, draagt u bij aan kennisoverdracht. Lokale 

leidinggevenden krijgen zo de gelegenheid ervaring op te doen in een internationale bedrijfsomgeving. 

Op hun beurt brengen zij kennis in van de sociale, culturele en politieke wereld in India. 

 

Antidiscriminatiebeleid 

Voer een actief beleid tegen discriminatie van bijvoorbeeld vrouwen, moslims en Dalits en zorg dat zij 

formeel en infomeel dezelfde rechten krijgen als het overige personeel. Met behulp van de ‘Ambedkar 

principles’ die door het International Dalit Solidariy Network (IDSN) zijn ontwikkeld kunt u discriminatie 

van Dalits voorkomen. Deze principes zijn op internationale normen gebaseerd. Ze geven 
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aanbevelingen over het bestrijden van discriminatie van Dalits op de werkplek. Ook de Caste 

Discrimination Check kan interessant zijn voor u. Het Deens instituut voor Mensenrechten heeft deze 

op basis van de Ambedkar-principes en het Human Rights Compliance Assessment ontwikkeld.  

 

Hiv/aids 

Het bedrijfsleven speelt een bijzondere rol bij het terugdringen van aids en haar impact op de 

werkvloer. De International Organisation of Employers heeft het Employers’ Handbook on HIV/AIDS 

ontwikkeld dat u tips geeft voor het omgaan met hiv/aids op de werkvloer. Het Good Practice Note on 

HIV/AIDS van de International Finance Corporation (IFC) gaat in op het vergroten van bewustzijn, het 

ontwikkelen van beleid, preventie, zorg en behandelingsprogramma’s voor hiv/aids. 

 

Religieuze diversiteit 

Voor een Nederlands bedrijf is het goed om de religieuze diversiteit in India te begrijpen. In het 

algemeen zal deze diversiteit niet tot grote problemen op de werkplek leiden, aangezien mensen met 

verschillende religieuze achtergronden in de regel vredig samenwerken. In sommige bedrijven is het 

bijvoorbeeld gebruikelijk om beelden van hindoegoden bij de hoofdingang te plaatsen. Ook het 

uitvoeren van algemeen aanvaarde hindoeïstische rituelen tijdens de opening van een gebouw is een 

normaal verschijnsel. Het is goed om op de hoogte te zijn van de potentiële spanningen tussen 

religieuze groeperingen en de verschillende gebruiken van elk geloof. Werkgevers discrimineren 

moslims nogal eens bij sollicitaties. Als bedrijf moet u er alert op zijn dat dit niet gebeurt. 

 

Vakbonden 

Zoek als bedrijf waar mogelijk een constructieve samenwerking met vakbonden. Streef ook naar een 

gezamenlijke oplossing van geschillen. Geef vakbonden de ruimte om werknemers te organiseren 

bijvoorbeeld door te komen tot collectieve onderhandelingen. Dit zijn fundamentele arbeidsrechten, 

die in India niet altijd worden gerespecteerd. Een Nederlands bedrijf moet zich realiseren dat 

vakbonden in India de werkplek zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Zorg daarom dat u de 

geschiedenis en politieke achtergrond van de vakbond kent. Dit kunt u doen door op internet te 

zoeken en ter plaatse informatie in te winnen. Vakbonden lijken soms sterk gepolitiseerd, maar deze 

politieke betrokkenheid is op bedrijfsniveau echter vaak minder sterk. 

 

Mobile Creches 

Veel migrantenarbeiders in de bouwsector wonen in tijdelijke keten op bouwplaatsen. Een goede 

manier om hen te helpen is het steunen van een kinderdagverblijf op de werkplek. De organisatie 

Mobile Creches bouwt kinderdagverblijven die met het werk meeverhuizen als de bouw is voltooid. 

Mobile Creches heeft op deze manier inmiddels 650.000 kinderen in India weten te bereiken. Mobile 

Creches heeft 6.000 kinderleidsters getraind en telt ongeveer 600 kinderdagverblijven. 

 

Veiligheid op de werkvloer 

Er is wetgeving om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Goede voorlichting en scholing aan 

uw werknemers hierover vergroot de veiligheid op de werkvloer. Zo kunnen werknemers de 

veiligheidsvoorschriften ook naleven. Daarnaast is het aan u om het goede voorbeeld te geven. 

 

Standaarden en certificeringen 

Er bestaan diverse standaarden en onafhankelijke auditingmethoden over bijvoorbeeld 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Voorbeelden zijn SA 8000 en de standaard van BSCI. 

 

Instrumenten 

Toets uw beleid en praktijk aan onder meer mensenrechtennormen. Aim for Human Rights heeft een 

Guide to Corporate Human Rights Impact Assessment Tools gepubliceerd. Deze gids is een praktisch 

handvat voor bedrijven om een geschikt instrument te kiezen. De Human Rights Compliance 

Assessment (Quick Check) van de Deense organisatie Human Rights and Business is ook geschikt. 
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Milieu Algemeen 

 

 
 

Milieubescherming 

In de Indiase grondwet staat duidelijk vermeld dat het de plicht van de staat is om ‘het milieu te 

beschermen en te verbeteren, en om de bossen en het wild van het land te beschermen’. De wet legt 

elke burger de plicht op ‘de natuurlijke leefomgeving zoals bossen, meren, rivieren en wild te 

beschermen en te verbeteren’. Ook in de Directive Principles of State Policy (Richtlijnen en beginselen 

van het staatsbeleid) en in de Fundamental Rights (Grondrechten) wordt naar het milieu verwezen. 

 

Ministerie van milieu 

In India is het Ministry of Environment opgericht in 1980 om een gezond milieu voor het land te 

waarborgen. Dit werd in 1985 het Ministry of Environment and Forests. De grondwettelijke bepalingen 

worden ondersteund door een aantal wetten, verordeningen, regels en bepalingen. De EPA 

(Environment Protection Act, Milieubeschermingswet) uit 1986 werd kort na de giframp in Bhopal van 

kracht. De EPA wordt beschouwd als parapluwetgeving omdat hij veel gaten in de bestaande wetten 

dicht. Naarmate het aantal problemen begon toe te nemen, werd hierna een groot aantal wetten 

ontworpen, zoals de Handling and Management of Hazardous Waste Rules (Regels voor het 

behandelen en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen) uit 1989. Het is vooral nodig regels en wetten 

in te voeren en na te leven, iets waar zowel het bedrijfsleven als het publiek verantwoordelijk voor is.  

 

Milieuwetgeving 

De verschillende wetgevende en regulerende maatregelen zijn onder meer: de Air (Prevention and 

Control of Pollution) Act uit 1981, de Water (Prevention and Control of Pollution) Act uit 1974, de 

Environment (Protection) Act uit 1986, de Public Liability Insurance Act uit 1991 en de National 

Environment Tribunal Act uit 1995. (Achtereenvolgens: de Wet ter preventie en beheersing van 

luchtverontreiniging, de Wet ter preventie en beheersing van waterverontreiniging, de Wet 

Milieubescherming, Wet aansprakelijkheidsverzekering en de Wet Nationaal milieutribunaal). 

 

Milieubeleid 

De belangrijkste beleidslijnen in India die betrekking hebben op het milieu zijn: 

• The National Forest Policy, 1988 (Nationaal bosbeleid); 

• Policy statement for Abatement of Pollution, 1992 (Beleidsverklaring voor terugdringen van 

vervuiling); 

• National Conservation Strategy and Policy Statement on Environment and Development, 1992 

(Nationale strategie voor milieubescherming en beleidsverklaring inzake milieu en 

ontwikkeling. 

 

Milieubepaling 

Voor 31 bedrijfstakcategorieën geldt dat ondernemers statutaire verklaringen nodig hebben op het 

gebied van afvalbeheersing en milieu om een industrieel project op te kunnen zetten. Dit is vastgelegd 

in Bepaling S.O. 60(E) - gedateerd 27-1-’94 in de Environment (Protection) Act (Wet 

Milieubescherming). Op de lijst staan onder meer petrochemische complexen, petroleumraffinaderijen, 

cementfabrieken en thermo-elektrische krachtcentrales.  

 

Milieuverklaring 

Ook de grootschalige productie van medicijnen, kunstmeststoffen, verfstoffen en papier vallen onder 
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deze bepaling. Indien de investeringen in het project minder dan 1 miljard roepies (circa 15,1 miljoen 

euro) bedragen, is een dergelijke milieuverklaring niet nodig. Deze vrijstelling geldt niet voor 

pesticiden, grootschalige productie van medicijnen en farmaceutische producten, asbest en 

asbestproducten, geïntegreerde verfcomplexen en mijnbouwprojecten. Ook is altijd een 

milieuverklaring nodig voor toeristische projecten met bepaalde parameters, geasfalteerde wegen in 

het Himalayagebied, distilleerderijen, verfstoffen, gieterijen en galvaniseerbedrijven. Voor het opzetten 

van industrieën op locaties die worden beschouwd als ecologisch kwetsbaar (bijvoorbeeld het 

Aravalligebergte, kustgebieden, de Doonvallei en Dahanu) heeft het Ministry of Environment and 

Forests aparte richtlijnen opgesteld. 

 

Broeikasgas 

India is het land met de op een na grootste bevolking ter wereld, maar ook de nummer vijf voor wat 

betreft de uitstoot van broeikasgassen. Het zorgt daarmee voor bijna 6 procent van de totale 

wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen. De luchtkwaliteit van stedelijke gebieden behoort tot de 

slechtste ter wereld, vooral in de dichtbevolkte en vervuilde steden. Bronnen van luchtvervuiling zijn 

onder meer uitlaatgassen en onbehandelde industriële emissies, maar ook vervuilende 

kookbrandstoffen voor huishoudelijk gebruik. India heeft in augustus 2002 het Kyotoprotocol 

ondertekend en geratificeerd. Het land is echter vrijgesteld van het kader van het verdrag en heeft 

vooralsnog geen enkele verplichting wat betreft het terugdringen van zijn broeikasgasuitstoot. 

 

COP15 Klimaattop 

Het Kyotoprotocol loopt af in 2012. In december 2009 heeft de vijftiende ‘Conference of Parties’ 

klimaattop (COP15) in Kopenhagen plaatsgevonden. Deze top had tot doel om dichter tot een nieuw 

en effectiever wereldwijd klimaatakkoord te komen. India verdedigt het Kyotoprotocol en verkiest 

NAMA’s (Nationally Appropriate Mitigation Actions) boven wettelijk bindende doelstellingen. India volgt 

het principe van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de 

grootste verantwoordelijkheid voor het beperken van de uitstoot ligt bij de ontwikkelde landen. Zij 

moeten nu bijdragen in de financiële lasten die klimaatbeperkende maatregelen in 

ontwikkelingslanden met zich meebrengen. 

 

 

Milieu: Energie 
 

Energie 

Met de groei van de bevolking en het bedrijfsleven neemt de vraag naar energie in India alsmaar toe. 

Het land is voor zijn energiebehoefte nog altijd sterk afhankelijk van de milieuonvriendelijke steenkool, 

die bijdraagt aan smog en vervuiling. Het heeft geen energie-efficiënte technologieën en vertrouwt 

voor zijn ontwikkeling nog altijd grotendeels op bedrijfstakken die veel energie verbruiken. Het land is 

actief bezig met andere energiebronnen zoals aardgas, kernenergie en waterkracht. Alternatieve 

energiebronnen zoals wind en zon worden voor de plattelandssector steeds belangrijker. 

 

 

Milieu: Water 
 

Water 

Met een gemiddelde jaarlijkse regenval van 1.170 mm is India een van de natste landen ter wereld. Er 

zijn echter aanzienlijke variaties in tijdstip en plaats waar er regen valt. Hierdoor kan het gebeuren dat 

er gebieden zijn die kampen met overstromingen terwijl er elders in het land enorme droogte heerst. 

Meer dan 480 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater. In sommige delen van het 

land zien vrouwen zich dagelijks voor de uitdaging gesteld om voldoende water voor hun gezinnen te 

halen.  
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Waterbeheer 

Waterbeheer is cruciaal voor de sectoren landbouw, industrie, gezinshuishouding, stroomvoorziening, 

milieu, visserij en transport. Belangrijke kwesties zijn het onvoldoende beschikbaar zijn van drinkwater 

en het uitgeput raken van de grondwaterreserves. Ook bodembescherming en hoogwaterbeheersing 

staan hoog op de agenda. Het opvangen van regenwater heeft een immens potentieel in India, maar 

dat potentieel wordt nog niet benut. Het Ministry of Water Resources verzorgt de algehele planning en 

beleidsformulering voor de watersector. Daarnaast heeft het ministerie de coördinatie in handen en 

stelt het richtlijnen op. 

 

 

Milieu: Overig 
 

Afval 

Duizenden kleine en zelfs enkele grotere industriële fabrieken dumpen hun veelal giftige en 

gevaarlijke afval eenvoudigweg op open plekken en in de buurt van waterbronnen. Hoewel er strikte 

normen zijn om vervuiling tegen te gaan, nemen veel industriële bedrijven deze normen niet zo nauw. 

Afvalverwerking is in India nog altijd een lineair proces van verzamelen en dumpen. Dit leidt tot gevaar 

voor gezondheid en milieu, in de vorm van onder meer lucht-, water- en bodemverontreiniging. 

Duurzame oplossingen voor afvalverwerking zoals compost, recycling en hergebruik staan nog in de 

kinderschoenen. 

 

Biodiversiteit 

India heeft meer dan 8 procent van ’s werelds biodiversiteit, die in het levensonderhoud van mensen 

voorziet. Ze helpt mensen aan voedsel, banen, voedingsstoffen, biopesticiden, traditionele 

geneesmiddelen, bouwmateriaal voor hun huizen, veevoer en brandstof. Ze helpt het klimaat te 

stabiliseren, neerslag te verbeteren, de bodem te verrijken en de waterstand te verbeteren.  

 

Biodiversiteit onder druk 

De biodiversiteit van India’s bossen, grasland, waterrijke natuurgebieden en mariene ecosystemen 

staat enorm onder druk. Deze druk bestaat onder meer uit lucht- en waterverontreiniging, het gebruik 

van chemicaliën, ongecontroleerde branden, ontbossing, jacht en exploitatie van niet-houtproducten 

uit het bos. Maar ook monocultuur, het kruisen van gewassen, grazend vee en intensieve ontwikkeling 

hebben hun weerslag. Destructieve handelspraktijken, slechte prijzen voor inheemse voedselgranen 

en demografische veranderingen zorgen nog eens voor extra problemen. Daarnaast heeft biopiraterij 

tot diefstal van biohulpbronnen en traditionele kennis geleid.  

De beste manier om de biodiversiteit te beschermen, is om plattelandsgemeenschappen bij het beleid 

te betrekken. Zij hebben immers een schat aan traditionele kennis en dragen als belanghebbenden 

zorg voor de lokale biodiversiteit. 

 

 

 

Milieu: Tips 
 

Bepaal uw milieu-impact en verbeterkansen 

Er zijn methoden om de effecten van producten en productieprocessen op de biodiversiteit vast te 

stellen. Dit zijn onder andere IBIS (Integral Biodiversity Impact Assessment System) en het 

Biodiversity Assessment Framework. De International Finance Corporation (Wereldbank) heeft een 

biodiversiteitsgids voor de particuliere sector ontwikkeld, de Guide to Biodiversity for the Private 

Sector.  

 

Biodiversiteitscan 

U kunt een biodiversiteitsscan doen. Met deze scan krijgt u inzicht in het effect dat uw bedrijf heeft op 

biodiversiteit. U krijgt ook talrijke tips om negatieve effecten te verminderen.  
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Er zijn daarnaast uitgebreide biodiversiteitsadviezen voor bedrijven die in het buitenland een 

dochteronderneming of een joint venture hebben en adviezen voor bedrijven die uitsluitend een 

toeleveringsrelatie met het buitenland hebben. De uitgebreide biodiversiteitsadviezen zijn er voor 

landbouw/voedselverwerking, veeteelt, visteelt/visserij, farmacie, mijnbouw, hout, katoen/kleding en 

toerisme. Deze adviezen zijn bovendien ‘op maat’ gemaakt voor India, Rusland en China. Voor 

toepassing voor activiteiten in India is er tevens een algemeen (niet landenspecifiek) advies.  

 

Procesgerichte milieuzorg 

Voor bedrijven is invoering van een milieumanagementsysteem een goede manier om het milieu te 

beschermen. ISO 14001 is zo’n systeem. Dit richt zich op de milieuaspecten van productieprocessen. 

 

Productgerichte milieuzorg 

Om de milieubelasting van uw product(en) te beheersen en te verminderen biedt productgerichte 

milieuzorg (PMZ) u een goed uitgangspunt. Met PMZ komt de volledige cyclus van een product in 

beeld. Van het gebruik van grondstoffen tot en met het hergebruik en verwijderen van afvalstoffen. Het 

resultaat is dat u voor de milieuzorg over de grenzen van uw eigen productieprocessen en uw bedrijf 

heenkijkt.  

 

Energiegebruik en klimaatneutraal 

Onderzoek de lokale mogelijkheden voor het gebruik van alternatieve energiebronnen. Kijk op de 

website van Cleaner Production voor tips voor het verminderen van uw energieverbruik. Formuleer 

een klimaatneutraaldoelstelling voor uw processen of producten. Misschien moet u dan wel een deel 

van de broeikasgasemissies compenseren door de aankoop van carbon credits.  

 

Risico-inventarisatie en ketenbeheer 

Geven uw bedrijfsactiviteiten milieurisico’s? Het is raadzaam om deze risico’s te identificeren en deze 

vervolgens met andere schakels in uw keten te beperken. Samenwerking met uw toeleveranciers en 

afnemers levert u meer invloed in de keten op. Ook kunt u toeleveranciers en afnemers makkelijker 

aanspreken op hun verantwoordelijkheid.  

 

Afvalmanagement 

Het beperken van afvalstromen is de beste vorm van afvalmanagement. Niet te vermijden reststromen 

kunnen worden aangewend voor hergebruik of recycling. Bedenk daarbij ook dat afval van het ene 

bedrijf soms een interessante grondstof is voor het andere. 

In veel gevallen verdienen afvalpreventie en recycling zich snel terug. Veel arme mensen verwerven 

ook een inkomen met de handel in - en recycling van - afvalproducten. Denk aan de inzameling en 

recycling van afgedankte plastics. Afval dat niet voor hergebruik of recycling in aanmerking komt, moet 

u controleren op de aanwezigheid van schadelijke chemicaliën. Dergelijk afval moet u laten afvoeren 

en verwerken door gespecialiseerde en gerenommeerde afvalverwerkingsbedrijven. In het algemeen 

is afvalmanagement vaak sterk te verbeteren als u de afvalstromen bundelt met die van andere 

bedrijven in de omgeving. Dat vermindert kosten voor zowel recycling als verwerking. 
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Ketenverantwoordelijkheid 
 

 
 

Ketenverantwoordelijkheid 

In India zijn de arbeidskosten laag. Daardoor is besparing op productiekosten mogelijk. Het risico 

daarvan is echter dat de nadruk komt te liggen op het maken van kortetermijnwinst. Hierdoor kan de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf op de achtergrond raken. Lagere kosten 

betekenen vaak slechtere arbeidsomstandigheden, weinig oog voor duurzaam energie- en 

grondstofgebruik en het ontbreken van milieuzorg.  

 

Internationale keten 

Productketens worden steeds internationaler. Hierdoor moeten bedrijven beter letten op de 

productieomstandigheden bij dochters of toeleveranciers in andere landen. Vooral grote bedrijven 

liggen regelmatig onder vuur als het gaat om misstanden in de productieketen. Voorbeelden van deze 

misstanden zijn kinderarbeid, sociale misstanden en milieuvervuiling.  

 

Ketenafhankelijkheid en -verantwoordelijkheid 

Uw plaats in de productie- of handelsketen bepaalt in hoge mate uw verantwoordelijkheid. Zijn andere 

bedrijven in de keten afhankelijk van u of bent u juist meer afhankelijk van andere bedrijven? Hoe 

groot is uw macht in de keten? In welke mate kunt u controle uitoefenen over de productie van uw 

toeleveranciers? De antwoorden op deze vragen bepalen uw rol in de keten en wat van u mag worden 

verwacht.  

 

Mulitinationale ondernemingen 

Niet voor niets zijn de grote multinationale ondernemingen voortrekkers op het gebied van MVO-

beleid. Zij bepalen in hoge mate de bedrijfscultuur in een keten. Ook mkb-bedrijven kunnen echter 

invloed uitoefenen op de omstandigheden waaronder de aan hen toegeleverde producten 

geproduceerd zijn. 

 

Kleinschalige familiebedrijven 

Kleinschalige familiebedrijven (Small Scale family-run Industries of SSI’s) zijn de grootste werkgevers 

in India. SSI’s zijn goed voor bijna 40 procent van de industriële productie van het land. Deze 

bedrijven voorzien de grotere bedrijven van ruwe grondstoffen, assemblageproducten of kleine 

onderdelen. Dit zijn de plaatsen waar vaak mensenrechten worden geschonden, milieuwetten worden 

genegeerd en kinderarbeid veel voorkomt. De meerderheid van het werk in bedrijfstakken zoals 

ambachtsproducten en kleding, wordt uitbesteed aan deze kleine onderaannemers. Westerse 

ondernemingen die in Indiase exportgeoriënteerde bedrijven investeren, dienen dit te beseffen. 

 

Onderaannemers 

Ook moeten westers bedrijven zich realiseren dat de exportgeoriënteerde bedrijven vaak met 

honderden onderaannemers werken. met honderden onderaannemers werken. Bovendien komen 

deze onderaannemers grotendeels uit de informele sector. Werken met deze bedrijven maakt het 

moeilijk om volgens MVO-standaarden te werken, deze te controleren en om producten te traceren. 

Zelfs als de exportgeoriënteerde bedrijven voldoen aan internationale normen, zoals SA 8000, biedt 

dat geen garantie. 
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Ketenverantwoordelijkheid: Tips 
 

Analyseer de toeleveringsketens 

Het is aan te raden om uw hele toeleveringsketen op MVO-aspecten te analyseren. Dit geldt ook voor 

delen van de toeleveringsketen die behoren tot de informele sector. Zo stimuleert u MVO in de hele 

toeleveringsketen en niet alleen binnen uw eigen bedrijf. Hiervoor kunt u een aantal stappen 

doorlopen: 

 

Actieplan 

In welke mate zou en moet een bedrijf verantwoordelijkheid in de keten op zich nemen? Hoe kan het 

ervoor zorgen dat zakenpartners in de keten internationale richtlijnen en normen hanteren? En hoe 

kan naleving worden gecontroleerd? De ervaring van twintig Nederlandse bedrijven heeft geresulteerd 

in het onderstaande actieplan voor internationale verantwoordelijkheid in de keten: 

 

Stap 1 

Definieer voor welk(e) gedeelte(n) van de keten uw bedrijf verantwoordelijkheid wil nemen, rekening 

houdend met, onder meer, de complexiteit en aard van problemen en mogelijke oplossingen in de 

keten (‘ambitieniveau’), de maatregelen die u zelf kunt nemen om problemen op te lossen (controle, 

prijs, levertijd et cetera) en uw opties om eventueel voor andere leveranciers te kiezen. 

 

Stap 2  

Formuleer een ethische/maatschappelijke gedragscode, een milieugedragscode en bijbehorende 

checklist voor verantwoord zakelijk inkopen. Vraag uw leveranciers om de code te ondertekenen maar 

ook hun eigen subleveranciers dat te laten doen. Kies voor een procesmatige aanpak maar stel 

samen met uw leverancier(s) wel duidelijke (tussen)doelen. 

 

Stap 3 

Voer controles/audits uit, zo veel mogelijk in samenwerking met lokale organisaties of andere 

onafhankelijke organisaties. De audits zijn geen doel op zich maar moeten leiden tot stapsgewijze 

verbeteringen en uiteindelijk op zijn minst tot het in overeenstemming handelen met internationale 

normen en nationale wetgeving. Kies eventueel voor hogere normen, vooral als het gaat om 

nichemarkten met duurzaamheidsclaims. 

 

Stap 4 

Heeft uw bedrijf de macht, mogelijk in samenwerking met een beperkt aantal collega-bedrijven, om 

normen op te stellen voor leveranciers en/of andere partners in de keten? Zo ja, dan kan uw bedrijf 

het initiatief nemen om de verantwoordelijkheid in de keten te organiseren. Zo nee, neem dan contact 

op met de betreffende (branche-)organisatie of collega-bedrijven die verantwoordelijkheid in de keten 

zouden kunnen organiseren. Als dergelijke organisaties er niet zijn, probeer dan om een 

samenwerking met een beperkt aantal leveranciers op te zetten om deze kwestie aan te pakken. 

 

Gebruik internationale richtlijnen 

Stimuleer zakenpartners, inclusief leveranciers en onderaannemers, om conform internationale MVO-

standaarden te handelen. Voorbeelden van dergelijke standaarden zijn de OESO-Richtlijnen en het 

MVO-Referentiekader. In de OESO-Richtlijnen staat wat de Nederlandse overheid verwacht van 

bedrijven in het buitenland op het gebied van MVO. Het Referentiekader is geschreven voor 

ondernemingen, de overheid en non-profitorganisaties.  

 

Respecteer mensenrechten en arbeidsomstandigheden 

Binnen uw eigen bedrijf en internationale dochters heeft u direct invloed op het naleven van 

mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden. Beoordeelt u ook of uw lokale partners deze zaken 

respecteren. Laat uw toeleveranciers en afnemers weten welke standaarden u hanteert. 
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Samenwerking 

Eén producent kan de reputatie van al zijn collega’s beschadigen. Om dit te voorkomen is afstemming 

en samenwerking met concurrenten en bedrijven in de keten van groot belang. Zo voorkomt men dat 

een bedrijf dat alleen op prijs concurreert de goede ondernemingen uit de markt drukt. Een 

brancheorganisatie kan dergelijke samenwerking vaak in goede banen leiden.  

 

Contractuele vereisten 

U hebt het recht om van uw partners of leveranciers te eisen dat zij voldoen aan sociale, fiscale en 

milieuwetgeving. Het is raadzaam om extra eisen (bijvoorbeeld voor arbeidsomstandigheden of milieu) 

samen met clausules over kwaliteitsmanagement, veiligheid en gezondheid op te nemen in het 

contract met uw Indiase partners.  

 

Zicht op thuiswerk 

Soms besteedt een toeleverancier delen van het werk uit aan kleine bedrijfjes of thuiswerkers. Het is 

dan vaak extra moeilijk om inzicht in sociale en milieuomstandigheden te krijgen. Met enige diplomatie 

kunt u bij uw toeleverancier nagaan hoeveel van het werk op die wijze wordt uitbesteed. U kunt dat 

vaak ook afleiden uit de omvang van de productiecapaciteit van uw toeleverancier. Met enig 

manoeuvreren kunt u een beeld krijgen van de omstandigheden bij thuiswerkers. U kunt dit 

bijvoorbeeld navragen bij lokale ngo’s. 

 

Naleving gedragscodes 

Indien u volgens een gedragscode werkt, geef uw zakenpartner dan tijd om aan de gedragscode te 

voldoen. Misschien stelt u eisen die hoge investeringen vergen. Bedenk dan dat niet ieder bedrijf deze 

zomaar kan realiseren. Maak een inschatting of uw leverancier zelfstandig uw gedragscode kan 

implementeren. Zo niet, begeleid uw leverancier hier dan bij. Zorg er altijd voor dat de gedragscode in 

de lokale taal beschikbaar is. Zorg er ook voor dat de leverancier deze gedragscode verspreidt onder 

de werknemers en zijn leveranciers. 

 

Controleer uw MVO-afspraken met toeleveranciers 

Heeft u met uw toeleverancier MVO-afspraken gemaakt, controleer deze dan ook. Doe dit bijvoorbeeld 

door af en toe onaangekondigd bij de toeleverancier op bezoek te gaan. Bij zo'n bezoek wordt snel 

duidelijk of de afspraken worden nagekomen. Als dat niet zo is, is het belangrijk hierover met uw 

leverancier in gesprek te gaan.  

 

Consistente inkoopmethoden 

Wees ervan verzekerd dat uw inkoopmethoden de verbetering van arbeidsomstandigheden niet 

belemmeren. Om een ethisch verantwoorde keten te ontwikkelen dient u aandacht te besteden aan de 

volgende zaken:  

• consistente prijzen en langere/realistische levertijden;  

• de toezegging om voorraad in te kopen gedurende ‘slechtere tijden’. Met andere woorden 

bereid zijn om afnamecontracten aan te gaan; 

• betrokkenheid bij controles van arbeidsomstandigheden op de werkvloer (zodat u de principes 

begrijpt en ondersteunt); 

• leveranciers de mogelijkheid bieden om feedback te geven over de druk waarmee zij te 

maken hebben. Dit ‘zonder de contractuele relatie in gevaar te brengen’; 

• ‘prefered supplier’-status voor bedrijven die goede of verbeterende arbeidsomstandigheden 

kunnen aantonen. 

 

MDG-scan 

Uw deelname aan de lokale economie heeft een impact op de armoedebestrijding. Bijvoorbeeld 

doordat u werkgelegenheid creëert en producten afneemt van lokale leveranciers. Uw bijdrage aan 

armoedebestrijding is te meten via de MDG-scan.  
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Andere scans 

Hoe kunnen bedrijven achterhalen hoe duurzaam zij ondernemen? De websites van MVO Nederland 

en internationaalondernemen.nl verwijzen bedrijven naar diverse tests en scans op externe websites. 

Deze zijn gratis beschikbaar.  

 

 

 

Samenwerking  
 

 
 

Samenwerking met de lokale gemeenschap 

Lokale gemeenschappen worden gezien als belangrijke stakeholders voor bedrijven. Fabrieken halen 

hun personeel in het algemeen uit de directe omgeving van het bedrijf. Goede betrekkingen met de 

gemeenschap zijn dan ook van groot belang. Als een nieuwe industriële onderneming 

productiefaciliteiten opzet op het platteland, verwachten de mensen uit de omliggende dorpen dat hun 

jeugd werk zal krijgen in de fabriek. Vaak is dit niet mogelijk omdat de dorpelingen niet over de 

vereiste vaardigheden beschikken. Daarom worden er ‘buitenstaanders’ aangetrokken. Dit leidt 

vervolgens tot maatschappelijke spanningen. Deze spanningen kunnen flink verergeren als de fabriek 

de omgeving begint te vervuilen of de schaarse hulpbronnen begint uit te putten. Indiase bedrijven 

hebben ondervonden dat goede betrekkingen met naburige gemeenschappen zich terugbetalen. Zij 

doen dan ook enorm hun best deze te ontwikkelen. 

 

 

Samenwerking met consumenten 
 

Consumenten 

Ngo’s die zich bezighouden met consumentenrechten, hebben zich enorm ingezet om ervoor te 

zorgen dat bedrijven zich ten minste ten opzichte van hun klanten verantwoord gedragen. Ze zijn erin 

geslaagd om de Wet Consumentenbescherming in 1986 aangenomen te krijgen en deze in 2002 te 

laten wijzigen. Er zijn 'Consumer Courts' (consumentenrechtbanken) opgericht op districts-, 

hoofdstedelijk en nationaal niveau. Deze rechtbanken waren bedoeld om op een snelle, 

consumentvriendelijke manier schadeloosstelling te kunnen eisen. Helaas hebben de rechtbanken te 

weinig financiering gekregen. Ze hebben bovendien een overweldigend aantal zaken te verwerken 

gekregen, waardoor de doelstellingen niet gehaald werden. Sommige 

consumentenrechtenorganisaties boeken intussen goede resultaten. De financiering blijft het eeuwige 

probleem. Het wordt echter tot een bepaalde hoogte door ngo’s zelf veroorzaakt, doordat ze te veel 

hooi op hun vork nemen. 

 

 

 

Samenwerking met ontwikkelingsorganisaties 
 

Maatschappelijke organisaties 

India’s politieke partijen en de overheid kenmerken zich vaak door een gebrek aan daadkracht. De 

Indiase burgers zijn dus grotendeels op zichzelf aangewezen. Ze hebben hun krachten gebundeld in 

niet-gouvernementele organisaties en maatschappelijke bewegingen. Het gevolg is dat Indiërs in 

eerste instantie vaak meer verwachten van het eigen initiatief dan van de overheid. Ze verwachten 
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ook meer van de lokale gemeenschap en maatschappelijke organisaties. Veel activiteiten zijn 

overigens gericht op de uitvoering van overheidsprogramma’s, publieke diensten en fondsen. Meer 

dan in veel andere landen geldt in India: maatschappelijke activiteit en druk van maatschappelijke 

organisaties leidt tot een effectievere overheid.  

 

Eigen initiatief 

Initiatieven in de burgermaatschappij na de onafhankelijkheid kregen op veel verschillende manieren 

gestalte. Zo zag een groot aantal organisaties het licht die alternatieve kanalen creëerden voor de 

levering van basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs. Daarnaast werden 

studentenorganisaties en organisaties van fabrieksarbeiders opgericht in verschillende delen van het 

land en werden politiek actieve bewegingen gevormd. De opkomst van vrijwilligersorganisaties werd 

gedeeltelijk door de Indiase overheid gefinancierd, met behulp van fondsen van de centrale overheid 

en bijdragen uit het buitenland. De overheid leverde ook hulpbronnen aan deze organisaties in de 

vorm van land, infrastructuurvoorzieningen en financiële steun. Twee baanbrekende instituten, de 

Khadi and Village Industries Corporation (KVIC) en de Central Social Welfare Board (CSWB), werden 

door de overheid al in de jaren vijftig opgezet om de vrijwilligersorganisaties verder te ondersteunen.  

 

Ngo’s 

Er zijn meer dan 2 miljoen ngo's in India, waarvan vele met nogal twijfelachtige geloofsbrieven en/of 

verborgen agenda’s. De meer gerespecteerde ngo’s worden door de bedrijvensector gezien als 

experts op hun gebied (zoals hiv/aids, vrouwen en kinderen, onderwijs). Deze ngo’s worden vaak 

geconsulteerd door bedrijven en werken als partners met hen samen. Sommige niet-gouvernementele 

organisaties werken samen met de centrale overheid om openbaar beleid te implementeren, 

bijvoorbeeld in het geval van armoedeverlichting. Andere ngo's fungeren ook als ‘kritische 

waakhonden’ en pressiegroepen. Ze proberen druk uit te oefenen op overheidsinstanties. Dit om 

ervoor te zorgen dat de overheid zich houdt aan de wetten.  

 

Maatschappelijke innovatoren 

Ngo’s helpen ook het bewustzijn van verschillende maatschappelijke groeperingen te vergroten en 

stimuleren hen om voor hun rechten op te komen en sociale ongelijkheid aan te vechten. Sommige 

maatschappelijke groeperingen doen dienst als innovator en experimenteren met nieuwe 

benaderingen om maatschappelijke problemen op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat ngo's een 

rol kunnen spelen door bedrijven te helpen zoeken naar manieren voor ‘good corporate citizenship’. 

Ze kunnen ook erg doeltreffend optreden als klokkenluiders (bijvoorbeeld Greenpeace, the National 

Campaign on Dalit Human Rights en het Centre for Science and the Environment). 

 

 

 

Samenwerking: overige partijen 
 

Bedrijven: kleine, middelgrote en grote bedrijven 

De Indiase bedrijfssector is onderverdeeld in kleine bedrijven (Small Scale Industries of SSI’s), 

middelgrote bedrijven en grote bedrijven. Deze indeling is gebaseerd op het bedrag dat een bedrijf 

investeert in fabrieken en machines. 

 

Kleinschalige bedrijven 

Kleinschalige bedrijven zijn veelal 100 procent eigendom van privépersonen en hun families. De 

sectoren waarin ze het meest voorkomen, zijn sportartikelen, confectiekleding, gebreide kleding, 

plastic producten, voedselverwerking, leerproducten, auto-onderdelen, industriële sluitingen, 

elektrische en elektronische componenten en assemblageproducten. Op macroniveau vormen ze de 

grootste industriële werkgevers in India en zijn ze goed voor 40 procent van de industriële productie. 

Maar op microniveau zijn de bedrijven in deze sector kapitaalarm en financieel kwetsbaar. Ook 

bevinden ze zich vaak op glad ijs wat betreft MVO. Het management is vaak paternalistisch. Een 
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sterke gekantheid tegen vakbonden kan samengaan met persoonlijke betrokkenheid bij de problemen 

van individuele werknemers. Hun prestaties op het gebied van milieuzaken zijn vaak ronduit slecht.  

 

Middelgrote bedrijven 

Middelgrote bedrijven zijn meestal in handen van privépersonen of families. Deze sector wordt 

gekenmerkt door sterke sturing van de eigenaar, bezorgdheid om een goed imago en de drang om uit 

te breiden. Mits de financiële eisen niet te hoog zijn, zijn ze bereid om in MVO te investeren. Vaak 

schenken deze bedrijven geld aan liefdadigheidsprojecten en filantropische instellingen. Veelal is het 

dan de eigenaar zelf die in de buidel tast, en niet het bedrijf. Middelgrote bedrijven vinden het meestal 

gemakkelijker om geld te schenken aan liefdadigheidsinstellingen of specifieke projecten dan om MVO 

in hun activiteiten te integreren. 

 

Grote bedrijven 

Grote bedrijven in Indiase handen hebben MVO geleidelijk aan toegepast en geïntegreerd in het 

dagelijkse management van hun activiteiten. Bijna alle grote Indiase bedrijven en conglomeraten – 

Tata, Birla, Goenka, Mahindra, Wipro, Infosys, Reliance, ITC, Murugappa Group – hebben een MVO-

beleid of -raad. Ze dragen dit ook duidelijk uit en profileren zichzelf als schoolvoorbeelden van 

verantwoord ondernemen. De praktijk laat allerlei gradaties zien van al dan niet verantwoord 

ondernemen op diverse terreinen. 

 

Managementsystemen 

Managementsystemen stellen bedrijven in staat om systematisch bepaalde aspecten van hun 

productie aan te pakken. Voorbeelden van managementsystemen zijn systemen op het gebied van 

milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Managementsystemen zijn vaak 

bedrijfsinstrumenten die als doel hebben richting te geven aan de organisatie. Aan de hand van 

procedures en processen probeert men een algehele en continue verbetering te bewerkstelligen op 

het gebied van milieu of verantwoord ondernemen. De meest bekende soorten managementsystemen 

zijn systemen die zich richten op kwaliteit in het algemeen, bijvoorbeeld ISO 9001. De bekendste 

programma’s wat betreft milieu zijn ISO 14001 en het Europese EMAS-programma. ISO 9001 en 

14001 zijn algemeen bekende normen in India. EMAS is voor bedrijven in ontwikkelingslanden niet 

erg relevant. 

 

Normen en systemen 

Managementsystemen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn bijvoorbeeld 

SA8000, een basisnorm voor arbeidsomstandigheden (gebaseerd op internationale ILO-conventies) 

en AA1000, een norm voor maatschappelijk verantwoord en ethisch boekhouden. Er bestaan twee 

managementsystemen specifiek voor gezondheid en veiligheid op het werk: OHSAS en ILO OSH-MS. 

Deze systemen worden niet altijd gebruikt, maar kunnen helpen om MVO in het bedrijf te 

institutionaliseren. 

 

Sectorbrede aanpak 

Een sectorbrede aanpak is een aanpak van internationale ontwikkeling die overheden, donoren en 

stakeholders binnen elke sector bij elkaar brengt. Het draait hierbij om een aantal functionele principes 

in plaats van een specifiek pakket beleidsmaatregelen of activiteiten. De overheid heeft bij deze 

aanpak een leidende rol en probeert geleidelijk aan de politieke dialoog te verbreden en een 

eenduidig sectorbeleid te ontwikkelen (waarbij vraagstukken uit de particuliere en publieke sector 

worden behandeld). Ook wordt er gewerkt aan een gemeenschappelijk realistisch 

uitgavenprogramma, gemeenschappelijke controlemaatregelen en meer gecoördineerde procedures 

voor financiering en aanschaf. Bepaalde knelpunten in de toeleveringsketen kunnen effectiever 

worden aangepakt op sectorniveau. Te denken valt aan kinderarbeid, aantasting van het milieu, 

ontbossing en het uitputten van natuurlijke hulpbronnen. 

 

Rol van marketing 
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Traditioneel was het de productie van goederen en diensten die gezien werd als het gebied waar de 

principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen werden geschonden. Met de liberalisering en 

globalisering van India wordt de rol van marketing ook steeds meer onder de loep genomen. Zo wordt 

bekeken of bedrijven proberen consumenten over te halen goederen en diensten te kopen die buiten 

hun financiële middelen liggen. Ook wordt hierbij gekeken naar producten die schadelijk zijn voor het 

milieu (zoals frisdranken in petflessen). 

 

Consumentenbelang 

De Advertising Standards Council of India (ASCI) is een zelfregulerend orgaan waarin zowel 

adverteerders als degenen die advertenties opnemen, de media, plaatshebben. Het is niet in het 

belang van hun achterban om advertenties aan banden te leggen. Dus wordt het aan 

consumentenactivisten overgelaten om tegen dergelijke advertenties te protesteren. De opstopping bij 

‘fast-track’-consumentenrechtbanken heeft een zodanig niveau bereikt (in sommige gevallen wel meer 

dan zeven jaar) dat zelfs consumentenrechtenorganisaties ontmoedigd raken. In sommige zaken 

worden ook bedrijven bekritiseerd die hun producten aan de man brengen onder het mom van 

programma’s die goed voor de gemeenschap zijn. 

 

Aandeelhouders 

Individuele aandeelhouders vormen in India (nog) geen belangrijke groep op MVO-gebied. Slechts 

zeer zelden verenigen ze zich om niet-financiële kwesties aan de orde te stellen. Patronen van 

aandelenbelangen in grote Indiase naamloze vennootschappen laten zien dat een controlerend 

belang (ten minste 26 procent, waarmee een plaats in de raad van bestuur gegarandeerd is) meestal 

in handen is van een familie of industriële groep. Financiële instellingen zoals banken en 

beleggingsmaatschappijen hebben ook een groot deel van de aandelen in handen. Dit betekent dat de 

groep particuliere aandeelhouders in de minderheid is. Er bestaan nagenoeg geen grote 

pensioenfondsen die substantiële hoeveelheden aandelen in bezit hebben. 

 

 

 

Samenwerking: Tips 
 

MVO-interpretaties 

Let op dat de Indiase interpretatie over wat MVO is, kan verschillen van de westerse opvattingen. 

Zelfs per regio kunnen er verschillen zijn. Leg contact met Indiase organisaties die een specifieke 

regio goed kennen. Zij kunnen tips geven en helpen bij de vertaling van lokale MVO-thema’s naar 

concrete activiteiten.  

 

Maatschappelijke organisaties 

Zijn er maatschappelijke organisaties in de omgeving van uw onderneming in India actief? Misschien 

kunt u bepaalde problemen gezamenlijk aanpakken. Leg contact en onderzoek op welke gebieden 

samenwerking mogelijk is. 

 

Kweek goodwill 

Laat zien wat u doet en toon uw betrokkenheid. Zo kweekt u goodwill in de gemeenschap en inspireert 

u anderen. Om MVO te laten slagen is samenwerking met diverse lagen van de samenleving van 

belang. U kunt dit op verschillende manieren doen. Door het aanbieden van stageplekken aan 

studenten of het organiseren van rondleidingen in het bedrijf. 
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Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 
 

 
 

Van liefdadigheid naar bedrijfsstrategie 

Traditioneel hebben grote Indiase bedrijven of industriële families, zoals de Tata’s, Ambani’s en 

Birla’s, vrijwillig een maatschappelijk betrokken rol die verder reikt dan het onmiddellijke 

bedrijfsbelang. Deze initiatieven richten zich meestal op de lokale gemeenschap van de plaats waar 

de fabriek van het bedrijf is gevestigd. Bedrijven financieren 'gemeenschapsontwikkelingsprojecten'. 

Deze kunnen uiteenlopen van basisonderwijsprojecten, primaire gezondheidszorg, 

accommodatievoorziening, toegang tot informatietechnologie en andere diensten.  

 

Stichtingen 

Vaak hebben Indiase bedrijven afzonderlijke stichtingen of fondsen opgezet om het geld zo efficiënt 

mogelijk te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn de Azim Premji Foundation, de Infosys Foundation en 

de Mahindra Education Trust. Ook in de geprivatiseerde publieke sector vormen maatschappelijke 

verplichtingen een integraal onderdeel van de activiteiten van bedrijven als Bharat Heavy Electricals 

Ltd (BHEL), Housing Development Finance Corporation (HDF), National Thermal Power Corporation 

(NTPC) en de Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). Traditioneel vormen liefdadigheid en 

filantropie in India een essentieel onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 

 

 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen: Tips 
 

Hoe kunt u MBO opstarten? 

'Act local!' Dat is een makkelijke en efficiënte manier om bij te dragen aan grotere 

ontwikkelingsdoelen. Onderzoek eens of uw onderneming een bijdrage kan leveren aan de 

gemeenschap. Dit kan in de plaats waar uw onderneming of de onderneming van uw zakenpartner is 

gevestigd. Een beperkte inspanning heeft voor de gemeenschap vaak al een groot effect. 

 

Aansluiten bij kernactiviteiten onderneming 

U kunt lokale ngo's ondersteunen met uw kernactiviteiten. De kracht van uw bedrijf ligt immers in uw 

kernactiviteit. Stel dat u een logistiek bedrijf heeft. U kunt dan een lokale ngo helpen bij de logistieke 

kanten van een informatiemarkt die zij willen organiseren. Of u kunt bijvoorbeeld een ziekenhuis 

helpen met de interne of externe logistiek. 

 

Bedrijfsomgeving  

Uw onderneming kan vaak met geringe inspanningen iets bijdragen aan de lokale omgeving. Het kan 

gaan om het tot stand brengen van speelvoorzieningen voor de buurtkinderen tot het steunen van de 

lokale gezondheidzorg. 

 

Open dag 

Door een open dag te organiseren kunt u de mensen uit de omgeving laten kennismaken met uw 

onderneming. Op een open dag kunt u uw bedrijf profileren voor groepen die voor uw 

bedrijfsactiviteiten van belang zijn. 
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Initiatieven van andere ondernemingen 

Neem eens kennis van de initiatieven van andere ondernemingen. Zij zijn voor u mogelijk een 

voorbeeld voor het opzetten van een eigen MBO-initiatief. 

 

 

 

 

 

Deze MVO landentoolkit is een uitgave van NL EVD Internationaal een divisie van Agentschap NL 


