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NEN neemt deel aan succesvolle bespreking in Kopenhagen over ISO
26000, de richtlijn voor MVO
Van 17 tot en met 21 mei vond in Kopenhagen de achtste en laatste
internationale vergadering plaats over de concept richtlijn ISO 26000; de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO). Meer dan 400
experts uit 99 landen namen deel aan de discussies. In de vergadering is
overeenstemming bereikt over de ingediende commentaren van de verschillende
landen. De komende maanden wordt over de nieuwe richtlijn gestemd. De
richtlijn wordt aangenomen als niet meer dan een kwart van de landen
tegenstemt.
De Nederlandse delegatie
De Nederlandse delegatie bestond uit Herman van Beek (Landelijke Vereniging
van Wereld Winkels, Max Havelaar en Fair Trade Original), Hubert van Breemen
(VNO-NCW), Anniek Herder (Goede Waar & Co, WSPA en Dierenbescherming),
Hans Kröder (Learn2Improve), Gerard Oonk (namens MVO Platform), Jan van
Wijngaarden (Ministerie van Economische Zaken) en Ingeborg Boon (NEN). Zij
hebben in Kopenhagen wederom met veel inzet de belangrijkste commentaren
van de Nederlandse normcommissie ingebracht.
De resultaten
Een belangrijk punt voor de Nederlandse delegatie was om het begrip
‘invloedssfeer van organisaties’ – bijvoorbeeld in de productieketen van bedrijven
– meer te koppelen aan de daadwerkelijke activiteiten en impact. Dat is gelukt en
komt ook tegemoet aan de breed gesteunde visie van de Speciale
Vertegenwoordiger van de VN voor Mensenrechten en Bedrijfsleven, professor
John Ruggie. Ook het op een lijn brengen van het voorzorgsbeginsel met de tekst
in de Rio Declaration is geslaagd. Het voorstel om een samenvatting op te
nemen in de richtlijn is gedeeltelijk overgenomen waardoor de figuren en tabellen
in de introductie beter worden uitgelegd.
Op het gebied van mensenrechten is de Nederlandse delegatie er in geslaagd
om de tekst over de discriminatie van honderden miljoenen mensen op basis van
kaste nog wat aan te vullen. Hetzelfde geldt voor een nieuwe passage dat
organisaties beleid moeten hebben om te voorkomen dat hun personeel kinderen
seksueel misbruikt of uitbuit. Een eerder door Nederland mede opgestelde
’helpbox’’ over wat organisaties tegen kinderarbeid moeten doen heeft ook de
eindstreep gehaald.
De Nederlandse delegatie heeft ten slotte succesvol gestreden voor het
onderwerp dierenwelzijn. Canada wil in het kader van haar minderheden de jacht
op zeehonden behouden en was daarom tegen een toevoeging over
dierenwelzijn, natuurbehoud en jacht. Uiteindelijk heeft Nederland met Canada
overeenstemming bereikt over de tekst over dierenwelzijn en ook andere landen
kunnen overtuigen van een aantal aanvullingen in de tekst. Zo wordt erkend dat
het belangrijk is om de welzijnsbehoeften en integriteit van dieren te respecteren,
wrede praktijken te vermijden en te voorzien in goede zorg voor
(landbouw)huisdieren. Deze aanbevelingen worden onder andere genoemd in
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het principe ethisch gedrag en in relatie tot de onderwerpen natuurbescherming
en duurzame consumptie.
Een ander onderwerp dat veel discussie gaf, waren diverse voorstellen van China
om onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheden van organisaties in
ontwikkelde en ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld via het begrip ‘common but
differentiated responsibilities’ uit de Rio Declaration. Uiteindelijk ging China
akkoord met de herhaling van een bestaande tekst in het hoofdstuk over
principes die adviseert om lokale verschillen in acht te nemen maar wel in lijn te
blijven met internationale normen.
Een opvallende en onverwachte discussie werd gevoerd over het in de vorige
versie gehanteerde begrip ‘sexual orientation’. In de tekst van de concept richtlijn
is een aantal voorbeelden genoemd op basis waarvan men niet mag
discrimineren. Een van deze voorbeelden is ‘sexual orientation’ waarmee onder
meer de homoseksuele geaardheid wordt bedoeld. Deze term lag vooral bij de
Islamitische landen zeer gevoelig en leek te leiden tot afwijzing van ISO 26000.
Een hele middag lang is in een aparte werkgroep tijdens, soms emotionele,
discussies, de term ‘sexual orientation’ besproken en uiteindelijk gewijzigd in
‘personal relationships’.
De vervolgstappen
Naar verwachting wordt de Final Draft International Standard (FDIS, resultaat van
de op een na laatste stap in het ISO proces) eind juni gepubliceerd. Vervolgens
zal een laatste stemming plaatsvinden. Na goedkeuring van deze FDIS is het de
verwachting dat de definitieve versie van ISO 26000 eind dit jaar beschikbaar zal
zijn.
De gehele ISO 26000 werkgroep wordt bij publicatie van de standaard
opgeheven inclusief de IDTF (international Draft Task Force). Goed nieuws is dat
een nieuwe organisatie is opgericht, genaamd de Post Publication Organization
(PPO). Deze organisatie gaat de komende drie (tot vijf jaar) de promotie van ISO
26000 ondersteunen. Nederlands normcommissielid Hans Kröder is gekozen als
een van de leden van deze PPO.
Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over ISO 26000 en over het normalisatieproces kunt
u contact opnemen met Ingeborg Boon, NEN Managementsystemen, telefoon
(015) 2 690 122, e-mail ingeborg.boon@nen.nl.

