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De geglobaliseerde wereld van vandaag maakt dat wij als Nederlanders meer dan ooit verbonden zijn met grote
internationale ontwikkelingen en productieketens. Onze telefoons, kleding en voedsel herinneren ons elke dag aan die
internationale verwevenheid. Daarbij zien we dat er risico's ontstaan voor Nederlandse bedrijven om betrokken te raken bij
kinderarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling, zelfs als deze helemaal aan de andere kant van de wereld plaatsvinden.

De initiatiefwet die werd ingediend in de Tweede Kamer en de plannen van voormalig minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking de Bruijn, laten zien dat Nederland aandacht heeft voor de internationale verantwoordelijkheid
van onze bedrijven en de cruciale sleutelrol die zij kunnen spelen in het beperken ervan. Het is tijd om aan de vrijwillige
convenanten op dit gebied verplichtende wetgeving toe te voegen. Juist nu de inspanningen om tot een ambitieuze
Europese richtlijn te komen stagneren heeft Nederland de unieke kans leiderschap te tonen door met een nationale wet een
voortrekkersrol te nemen in Europa.

Op 31 mei gaat u als Kamer in gesprek met de minister van BHOS over de wetgeving op dit gebied. Wij zijn als
ondertekenende jongerenorganisaties uiteraard ontzettend blij met het voornemen nationale wetgeving te ontwikkelen. Juist
als jongeren zien we het belang van verantwoord ondernemen voor toekomstige generaties. Daarom presenteren we in dit
manifest drie aandachtspunten die onze ambitie voor deze wet uitdrukken:

I. SNELHEID IS GEBODEN De mate waarin er wereldwijd misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu blijven
plaatsvinden is te groot om nog langer te wachten. Schuif deze wet daarom niet vooruit en ga direct aan de slag! Uitstel
betekent zelden iets goeds, zoals ook blijkt uit het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Wat ons betreft geen ‘van uitstel
komt afstel’, maar ‘van actie komt reactie’.

II. MAAK DE WET UITGEBREID Hoewel ook in onze buurlanden vergelijkbare wetten worden ontwikkeld, zien we vaak dat
deze door de beperkte schaal maar minimale impact hebben. Zo heeft de Duitse Lieferkettengesetz alleen betrekking op de
bovenste laag van de supply chain. Betrek daarom de hele keten bij de wet. Het ‘due diligence’ (gepaste zorgvuldigheid) principe zorgt daarbij voor proportionaliteit waarbij er een verschillende mate van verplichting is in verhouding tot de grootte
en de risico's binnen een bedrijf. Wat ons betreft vormen de internationaal afgesproken OESO-richtlijnen de minimale norm
voor de Nederlandse wet.

III. VESTIG EFFECTIEF TOEZICHT EN HANDHAAF DIT Zorg voor een gelijk speelveld waarin bedrijven waar nodig
ondersteund worden om een positieve impact te hebben, ook buiten onze landsgrenzen. Met goed toezicht en handhaving
wordt free-ridergedrag tegengegaan en is de wet krachtig genoeg om het beoogde effect te realiseren. Wees ook bereid
om in de toekomst de wet aan te scherpen, mocht dat nodig zijn.

Met de drie bovengenoemde aandachtspunten verankerd in de wet zullen Nederlandse bedrijven en consumenten in staat
worden gesteld een positieve bijdrage te leveren aan de geglobaliseerde wereld waarin we leven. Als ondertekenende
(politieke) jongerenorganisaties roepen we u dan ook op om aan te dringen op snelle ambitieuze nationale wetgeving die
misstanden beperkt en Nederlands leiderschap op Europees niveau! Alleen zo kunnen we

#verantwoordverder!

