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Duurzaam, rechtvaardig en veerkrachtig
Wij roepen de Nederlandse Overheid op tot actie:

Het kán anders. Het moet beter.
Geen terugkeer naar ‘het
onhoudbare normaal’, maar
zorgdragen voor een duurzame,
rechtvaardige en veerkrachtige
samenleving.

Definieer een leefbaar inkomen en een leefbaar
loon als mensenrecht en als uitgangspunt

• Toon leiderschap richting de EU, de G20 en in samenwerking met overheden van
producerende landen als het gaat om de Covid-19 wederopbouw respons. Dring hierbij
aan op een geïntegreerde aanpak die de veerkracht en duurzaamheid van wereldwijde
toeleveringsketens vergroot en stel daarin een aanpak op leefbaar inkomen en leefbaar
loon centraal.
• Pak door op voorgestelde maatregelen die voorkomen dat bedrijven hun verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten en milieu versoepelen in hun toeleveringsketen, met name in de landen waar zij van afnemen.
• Laat het stimuleren van het betalen van een leefbaar loon of inkomen leidend zijn in
alle bestaande en toekomstige initiatieven van de Nederlandse overheid, zoals in convenanten, duurzaamheidsinitiatieven, sectorovereenkomsten, in handelsrelaties en bij
het stimuleren van investeringen in ontwikkelingslanden. Laat leefbaar loon en leefbaar
inkomen in alle ministeries een uitgangspunt zijn. Pak door op de noodzaak een leefbaar inkomen en leefbaar loon te kwantificeren.
• Maak de beloften gedaan door minister Kaag in de gezamenlijke verklaring met de
Duitse minister Müller van januari 2021 waar:
+ Draag zorg voor een concrete opname van leefbaar loon en leefbaar inkomen
doelen in Europees beleid gericht op duurzame ketens en in toekomstige Actieplannen voor Business and Human Rights in Nederland. Laat Nederland in
Europa aandringen op snelheid waar het gaat om wetgeving ten aanzien van
gepaste zorgvuldigheid in internationale ketens. En laat tegelijkertijd Nederland
zelf het voortouw nemen met instemming van de Initiatiefwet Duurzaam Verantwoord Ondernemen.
+ Draag effectief bij aan de ontwikkeling van nationale en regionale benchmarks
voor leefbaar loon en leefbaar inkomen als basis voor supply chain projecten
om leefbaar loon en leefbaar inkomen te realiseren in ontwikkelingslanden.
• Maak het daadwerkelijk betalen van een prijs die voor producenten in de keten óók
voldoende oplevert een concreet speerpunt in toekomstige sector brede afspraken.
Draag bij aan het waarmaken van de afgesproken ambities rondom leefbaar loon en
leefbaar inkomen in lopende initiatieven zoals de IMVO convenanten en het Dutch Initiative Sustainable Cocoa (DISCO).
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Benadruk actief het belang van IMVO en blijf
dit aanjagen bij het Nederlandse bedrijfsleven

• Richt je op het actief vormen en creëren van markten die duurzame en inclusieve
groei opleveren en zorg dat partnerschappen met bedrijven waarbij overheidsgeld is
betrokken, worden gedreven door algemeen belang, niet puur door winst.
• Ga concreet aan de slag met ketenverantwoordelijkheid en Internationale Sociale
Voorwaarden en zorg dat er voor openbare aanbestedingen alles aan gedaan wordt
om mensenrechten - inclusief een leefbaar inkomen en leefbaar loon - te borgen en
de SDGs worden nagestreefd. Monitor de uitvoering van Internationale Sociale voorwaarden en rapporteer resultaten aan de Kamer.
• Zorg dat er voor producten die ons land binnenkomen altijd een prijs betaald wordt
die de boeren en werknemers die ze produceren in staat stelt een leefbaar inkomen of
leefbaar loon te verdienen. Zie hierbij toe op vrijheid van vakvereniging en collectieve
onderhandeling als voorwaardenscheppende rechten om het schenden van mensenrechten actief tegen te gaan en het recht op een leefbaar loon te realiseren.
• Versnel de inspanningen voor een “smart mix” in beleidsmaatregelen, inclusief
verplichte due diligence wetgeving voor bedrijven om respect voor mensenrechten
en milieu in internationale toeleveringsketens te bewerkstelligen en het gebruik van
gezaghebbende instrumenten zoals de UNGPs en de OECD-richtlijnen te bevorderen.
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Versnel de realisatie van de ambities op
klimaatverandering

• Koppel steunmaatregelen aan duurzaamheidsdoelen en het ambitieuze beleid ter
bestrijding van klimaatverandering en milieuschade en bevorder eerlijke toeleveringsketens.
• Eis dat bedrijven hun klimaatimpact openbaar maken en met oprechte plannen komen hun carbon footprint te verlagen.
• Zorg ervoor dat investeringen nu wereldwijde toeleveringsketens helpen duurzamer
en klimaatbestendiger te worden, in overeenstemming met de SDG's, het UNFCCC
Klimaatakkoord van Parijs en initiatieven zoals als de Green Deal van de EU.
• Gebruik de 26th UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change) Conference of the Parties (COP26) in november 2021 als een uitgelezen kans om internationaal tot een nieuwe aanpak te komen.
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Voor een samenleving waarin de zorg voor
onze planeet en al haar bewoners voorop staat!
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