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Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de branche speelt? Word lid van het PPP! Ontdek de voordelen! www.ppp-online.nl

 INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN
In Den Haag en ook in Brussel liggen plannen klaar voor bindende regels voor Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Op zich is dat goed nieuws. Steeds meer onderne-
mers, zeker ook in de branche voor promotionele producten, vinden zaken als MVO, eerlijk zakendoen, 
milieu en het signaleren en aanpakken van misstanden in de handelsketen belangrijk.

ONL voor Ondernemers staat er ook achter dat er bin-
dende regels komen voor Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (IMVO). ‘De Tweede Kamer wil 
niet wachten op de Europese regelgeving en ziet graag nu 
al Nederlandse wetgeving, maar wij wachten liever op de 
Europese regels die in de maak zijn’, zegt voorzitter Hans 
Biesheuvel. Daarin weet hij zich gesteund door PPP, andere 
brancheverenigingen en tal van ondernemers.

In één keer goed regelen
‘Als je misstanden in Azië wil aanpakken, kun je dat beter 
op Europees niveau regelen’, zegt Biesheuvel, die niet tegen 
duidelijke regelgeving is. ’Het gaat om de volgorde. Straks 
is er een nationale IMVO-wet en een jaar later komen er 
Europese regels. Laten we het in één keer goed regelen: 
op Europees niveau. Dit komt de uitvoerbaarheid en het 
gelijke speelveld ten goede.’

Verantwoordelijk zijn voor de productieketen
In het coalitieakkoord is afgesproken dat Nederland 
zich in de EU inzet voor IMVO-wetgeving en nationale 
IMVO-wetgeving invoert. Dat betekent dat ondernemers 
verantwoordelijk zijn voor de productieketen waar zij 
onderdeel van uitmaken. Nederlandse bedrijven moeten 
ervoor zorgen dat zij geen handeldrijven met andere bedrij-
ven die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten of 
milieueisen.

Implementatie IMVO niet eenvoudig
Lex van den Bosch, die als vicevoorzitter van PPP intensief 
betrokken is bij deze lobby, stelt: ‘Met de veelheid aan pro-
ducten in onze branche zal de implementatie van IMVO niet 
eenvoudig zijn. Bij de productie zijn de leveranciers maar 
ook hun leveranciers betrokken. Ook wordt er afhankelijk 

van de productiecapaciteit vaak gekozen voor de juiste 
fabriek. De fabriek en hun toeleveranciers staan dus niet 
altijd vooraf vast. Het opvoeden en controleren van de 
keten zal tijd vragen en daarom wordt er ook gepleit voor 
een overgangsregeling.’

Gelijk speelveld voor heel Europa
‘De Europese richtlijn die eraan komt, gaat best al ver’, zegt 
PPP voorzitter Joop van Veelen. ‘Nu vooruitlopen op de 
Europese richtlijn maakt het onnodig ingewikkeld. Wij plei-
ten als PPP al jaren voor een goed IMVO-beleid en vooral 
ook een gelijk speelveld. Laat dat helder zijn. Maar dan 
wel, zoals gezegd, in Europees verband. Nederland loopt 
vooruit, dat maakt het onnodig ingewikkeld en creëert een 
ongelijk speelveld. De kleine bedrijven lijken overigens in 
het voorstel door de grote bedrijven te worden ontzien. 
Maar we maken ons zorgen dat de grote bedrijven de ver-
antwoordelijkheid bij de kleine bedrijven neerleggen.’

Mochten er actuele ontwikkelingen zijn dan komen deze 
op 30 maart 2023 tijdens het PPP Jaarcongres zeker aan 
de orde.

WKR lobby heeft gewerkt
Al eerder hebben PPP en ONL zich succesvol inge-
zet voor de verruiming van de Werkkostenregeling | 
WKR. Ook voor dit jaar heeft die lobby haar vruchten 
afgeworpen. De WKR wordt in 2023 tijdelijk verruimd 
naar 3% tot een loonsom van € 400.000,00. Vanaf 2024 
wordt de vrije ruimte in de WKR verruimd van 1,7% naar 
1,92% tot een loonsom van € 400.000.
PPP werkt aan een webinar om de WKR toe te lichten.
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