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Geacht Commissielid, 

Aan het proces voor IMVO-convenanten dragen ook diverse dierenbeschermingsorganisaties 
actief bij. Dat doen zij vanuit de overtuiging dat de IMVO-convenanten kunnen helpen te 
komen tot een duurzamer – en dus ook diervriendelijker - wereld. De vooruitgang tot 
dusverre is echter gering en dat roept de vraag op of de aanpak tot dusverre geen bijstelling 
verdient.  

In september 2014 publiceerde KPMG in opdracht van de overheid een sectorrisico-analyse. 
Daarin werden twaalf risicosectoren aangemerkt waarvan vijf met zeer aanzienlijke risico’s 
ten aanzien van het MVO-thema dierenwelzijn. Wanneer we, bijna twee jaar (!) later, de 
balans opmaken voor de volgens KPMG voor dierenwelzijn relevante sectoren, is de oogst 
gering: 

Sector Vooruitgang Opmerkingen 

Chemie  Geen vooruitgang. 

Financiën: 

 Banken 

 Pensioenen 

 
Bankenconvenant beperkt zich tot mensenrechten. 

Nog geen beweging pensioensector. 

Land- en tuinbouw  Geen voortgang na initiële bijeenkomst. 

Textiel en kleding  Overeenstemming bereikt over tekst.  

Voedingsmiddelen  Voorbereidende fase om tot convenant te komen. 

Overigens, de door KPMG geïdentificeerde risicosectoren lijken nog slechts ten dele in beeld: 
er wordt inmiddels gesproken over convenanten voor andere sectoren of deelsectoren, 
maar ook hier is van vooruitgang amper sprake – en het is zeer twijfelachtig of op deze 
manier het grootste deel van de maatschappelijke risico’s wel worden afgedekt (denk 
bijvoorbeeld aan klimaatverandering). Wel vormt de aankondiging van de verzekeringssector 
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om tot een MVO-convenant te willen komen een lichtpunt. Hoe nodig dit laatste is, bleek 
eerder dit jaar toen bekend werd dat de tien grootste levensverzekeringsmaatschappijen 
van Nederland grootschalig in dierenleed investeren. 

Actieve rol overheid bij due diligence 
Gezien de trage of (nog) ontbrekende vorderingen, pleit de Dierencoalitie voor een 
bijstelling van de tot dusverre gekozen aanpak. De overheid zou een meer actieve rol 
moeten spelen in het aansporen van achterblijvende sectoren en bedrijven door in te zetten 
op incentives en sancties. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het als voorwaarde 
stellen van due diligence bij (vormen van) overheidssteun of –inkoop of het verplicht stellen 
van rapportage over due diligence bij, in elk geval, achterblijvende sectoren. Daarbij is het 
zaak aan verplichte due diligence een vorm van toezicht te verbinden, waarbij de 
toezichthouder over de benodigde bevoegdheden en sanctiemogelijkheden beschikt.  

Ook zou de overheid erop toe moeten zien dat sectoren niet slechts die MVO-thema’s kiezen 
die hen het best uitkomen (‘cherry picking’) – zoals bij de bankensector is gebeurd. 

Hoewel de Dierencoalitie nog steeds potentie ziet in de IMVO-convenantenaanpak, wijst de 
opgedane ervaring er eveneens op dat niet alles op deze kaart gezet moet worden als het 
gaat om het verminderen van MVO-risico’s.  Met name pleit de Dierencoalitie er derhalve 
voor om de wettelijke plicht tot bekendmaking van niet-financiële informatie uit te breiden 
naar het MVO-thema dierenwelzijn. Ook vergroting van de doelgroep verdient in dezen 
overweging.  

Bij voorbaat danken we u voor het meenemen van onze ervaringen en aanbevelingen in het 
overleg. Mocht u verdere vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Dirk-Jan Verdonk,  
Voorzitter Dierencoalitie 


