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IMVO-Convenant 

Het IMVO-convenant is op 20 augustus formeel ten einde gelopen. De partijen en aangesloten 
banken binnen het convenant hebben de afgelopen drie jaar veel werk verzet. De afgelopen jaren zijn 
er constructieve dialogen gevoerd tussen alle betrokken partijen en zijn de gemaakte afspraken 
nageleefd. 

Nederlandse banken lopen wereldwijd voorop als het gaat om het respecteren van mensenrechten en 
het naleven van de OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding Principles (UNGPs). Dat blijkt uit 
het eindrapport over het IMVO-convenant mensenrechten. De transparantie van de bedrijfsvoering 
van banken is door het IMVO-convenant toegenomen. Zo publiceren veel banken uitgebreide 
mensenrechtenrapporten, zijn ze transparant over hun beleid rond kredietverlening en geven ze 
inzicht in krediet- en beleggingsportefeuilles. Hoewel banken zich realiseren dat het werk moet worden 
voortgezet en uitvoering van de OESO-richtlijnen een continue inspanning vergt, zijn ze trots op de 
bereikte resultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe IMVO-aanpak 

Ook na het IMVO-convenant mensenrechten blijven banken zich actief inzetten om 
mensenrechtenschendingen te voorkomen en te adresseren. In het IMVO-convenant stonden beleid 
en procedures centraal. In onze nieuwe IMVO-aanpak, zullen banken samen met klanten en 
stakeholders gaan werken aan projecten met structurele impact. En waar het IMVO-convenant 
beperkt was tot mensenrechten zal in het vervolg ruimte zijn voor initiatieven op andere belangrijke 
thema’s uit de OESO-richtlijnen, zoals klimaat, milieu en biodiversiteit. Daarbij wordt niet langer enkel 
naar zakelijke leningen en projecten gekeken maar ook naar beleggingen. De Nederlandse Vereniging 
van Banken zal in het eerste kwartaal van 2021 haar nieuwe IMVO aanpak publiceren. 
 

Doordachte mix van verplichtende en vrijwillige maatregelen 

Nederlandse banken stemmen hun beleid en bedrijfsvoering al enige jaren  zoveel mogelijk af op de 
OESO-richtlijnen en de UNGPs. Door de ervaring die banken hebben opgedaan met het 
implementeren  van de richtlijnen is duidelijk geworden dat wetgeving op Europees niveau een 
welkome aanvulling kan vormen op de multi-stakeholder initiatieven en andere vrijwillige maatregelen. 
Wetgeving moet wel complementair zijn aan de vrijwillige initiatieven en deze niet vervangen. De 
Nederlandse Vereniging van Banken ondersteunt daarom de ontwikkeling van een doordachte mix 
van verplichtende en vrijwillige beleidsmaatregelen op het gebied van IMVO.  
 
 
 
 
 

POSITION PAPER 

• De doelstelling van de overheid is dat 90% van de private sector in 2023 de OESO-
richtlijnen onderschrijft als referentiekader voor hun internationale activiteiten. De 
Nederlandse bankensector voldoet hieraan. Mede dankzij het IMVO-convenant en 
naar tevredenheid van de overheid, zijn er belangrijke stappen gezet in het uitvoeren 
van de Richtlijnen. Dit betekent dat bij banken, voor zover dat nog niet geval was, 
beleid en procedures in lijn zijn gebracht met de OESO-richtlijnen en de UNGPs.  

• Het convenant heeft daarnaast in samenwerking met de andere convenantspartijen 
veel concrete producten opgeleverd, zoals ketenstudies voor cacao, palmolie, olie & 
gas en goud.  
 

https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/banking/banking-final-report-2020.pdf?la=nl&hash=7EEE21C59C5307AB4E2F41C8B6A3E29B
https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/banking/news/IMVO-Cocoa-value-chain-analysis-EN.pdf?la=nl&hash=E5A70421E4D24C8BEF92B316CECE8E46
https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/banking/news/2018-palm-oil.pdf?la=nl&hash=1FA1B809EB62CDDC794CE0B6A82DD2A8
https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/banking/news/dba-analysis-oil-gas.pdf?la=nl&hash=1B4571E45A1374BCB5796CD4A671699E
https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/banking/news/dba-analysis-oil-gas.pdf?la=nl&hash=1B4571E45A1374BCB5796CD4A671699E
https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/banking/news/dba-analysis-gold-value-chain.pdf?la=nl&hash=923224BAE0BB27543245050488DCC365
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EU wetgeving 
Nederlandse banken vinden het belangrijk dat er op Europees niveau normen worden vastgesteld die 
een gelijk speelveld tussen bedrijven mogelijk maken en die consistentie en duidelijkheid verschaffen 
over wat er specifiek vereist is op het gebied van IMVO. Omdat banken voor hun eigen due diligence 
voor een deel afhankelijk zijn van de due diligence van bedrijven die zij financieren, zijn zij 
voorstander van een brede due diligence verplichting. 
 
Daarom steunen wij een voorstel van de Europese Commissie op het gebied van duurzaam 
ondernemingsbestuur, waar gepaste zorgvuldigheid onderdeel van is en verwelkomen wij het initiatief 
van de Europese Unie om nieuwe wetgeving inzake verplichte due diligence in te voeren, als integraal 
onderdeel van het streven naar een veerkrachtigere economie waar iedereen baat bij heeft. Deze 
kwestie zou hoog op de agenda van het Duitse EU-voorzitterschap moeten staan, wat de weg 
vrijmaakt voor de Europese Commissie om snel een ambitieus wetgevingsvoorstel in te dienen in 
2021.  

Wij lazen dan ook met instemming dat het kabinet in de beleidsnota ‘Van voorlichten tot verplichten’ 
primair inzet op een brede Europese due diligence verplichting in lijn met de aankondiging van de 
Europese Commissaris voor Justitie Didier Reynders. 

De Nederlandse banksector levert graag een bijdrage aan de EU consultatie voor een wetsvoorstel op 
het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur en denkt graag mee over de vraag hoe deze EU 
wetgeving, inclusief het toezicht, er uit zou moeten zien. 
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Nederlandse Vereniging van Banken  

De Nederlandse Vereniging van Banken behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bankensector. 

Banken zijn van belang voor iedereen. We zijn de verbindende schakel tussen de bankensector, politiek en 

stakeholders. Samen met deze partijen werken we proactief aan: een dienstbare, stabiele en competitieve 

bankensector.
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