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Op 26 juni 2015 promoveerde Louise Vytopil aan 
de UU met het proefschrift Contractuele controle 
in de handelsketen: over maatschappelijk verant-
woord ondernemen, gedragscodes, contracten en 
(het vermijden van) aansprakelijkheid. Promotoren 
waren prof.mr. A.L.M. Keirse en prof.mr. M.L. Len-
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1 Introductie
De laatste jaren is de nadruk in de media in toe-
nemende mate komen te liggen op het ‘karakter’ 
van de onderneming. Het is niet alleen belangrijk 
of een onderneming een goede omzet weet te 
behalen, maar óók of een onderneming zich op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze gedraagt. Zo 
kwam Starbucks in de media onder vuur te liggen 
vanwege de belastingafspraken die zij met de Ne-
derlandse fiscus gemaakt had.1 

Een ander belangrijk aspect van de maatschap-
pelijk verantwoorde bedrijfsvoering is de handels-
keten. Zijn de ketenpartners die door multinationals 
worden ingeschakeld wel ‘schoon’ met het oog 
op basale mensenrechten zoals kinderarbeid en 
dwangarbeid? Dat laatste aspect kwam met name 
onder de aandacht toen de fabriek op Rana Plaza, 
Bangladesh, in 2013 instortte en daarbij 1100 
arbeiders om het leven kwamen.2 Als gevolg van 
die fabrieksramp rees in de media de vraag naar 
de rol, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

van de multinationals die hun productiewerk aan 
de fabrieken op Rana Plaza uitbesteedden. Welke 
verantwoordelijkheid hebben multinationals ten aan-
zien van de arbeiders in hun handelsketen? Kunnen 
Westerse multinationals aansprakelijk gehouden 
worden in het kader van de ramp op Rana Plaza?3

Deze en andere vragen heb ik onderzocht in het 
kader van mijn proefschrift: Contractuele Controle 
in de Handelsketen: Over Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen, Gedragscodes, Contracten 
en (het Vermijden van) Aansprakelijkheid. 

Ik onderzocht de gedragscodes, 
algemene voorwaarden en 
contracten die tien tot vijftien 
multinationals in Nederland, 
Engeland en Californië gebruiken 
om maatschappelijk verantwoord 
ondernemen binnen hun 
handelsketens te bevorderen

2 Onderzoek
In het kader van mijn proefschrift heb ik onderzocht 
welke afspraken Nederlandse, Engelse en Califor-
nische multinationals maken met hun handelspart-
ners.4 Zetten zij bepaalde minimumvoorwaarden op 
het gebied van arbeidsrechten uiteen in het kader 
van de overeenkomst(en) die zij met hun han-
delspartners sluiten?5 Zijn die afspraken juridisch 
bindend, of eerder vrijblijvende documenten zoals 
gedragscodes die een niet juridisch te duiden 
streven van de betrokken bedrijven uiteenzetten? 
Hoe kunnen de gemaakte afspraken worden geca-
tegoriseerd en wat is de betekenis van die (semi-)
juridische stukken als er tóch mensenrechtenschen-
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1 Zie S. Klumpenaar, ‘Nederlandse 
belastingdeal met Starbucks is 
onwettig’, NRC 16 oktober 2015.

2 Zie onder meer L. Ploumen, ‘Ver-
betering Bengaalse textielindus-
trie is kwestie van lange adem’, 
De Volkskrant 9 januari 2015.

3 Die vraag is relevant omdat scha-
de niet alleen beter te verhalen 
is op westerse multinationals in 
verband met hun ‘deep pockets’, 
maar ook omdat in de ogen van 
slachtoffers de rechtsgang voor 
een westerse rechtbank vaak 
sneller is en meer procedurele 
waarborgen geboden worden 
dan in het gastland.

4 Ik heb mij op die drie rechts-
stelsels gericht om verschil-
lende redenen (zie A.L. Vytopil, 
Contractual Control in the 
Supply Chain. On Corporate 
Social Responsibility, Codes 
of Conduct, Contracts and 
(Avoiding) Liability (diss. Utrecht), 
Den Haag: Eleven International 
Publishing 2015, p. 10-12); de 
belangrijkste factoren om voor 
deze rechtsstelsels te kiezen zijn 
het feit dat in deze twee jurisdic-
ties de meeste regelgeving én 
rechtspraak op het gebied van 
MVO en aansprakelijkheid voor 
mensenrechtenschendingen is. 

5 In het kader van mijn proefschrift 
heb ik mij beperkt tot de ILO 
Kernverdragen, nummers 29, 87, 
98, 100, 105, 111, 138 en 183. 
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dingen plaatsvinden en de westerse multinational 
wordt aansprakelijk gehouden? Ik onderzocht de 
gedragscodes, algemene voorwaarden en contrac-
ten die tien tot vijftien multinationals in Nederland, 
Engeland en Californië gebruiken om maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (‘MVO’) binnen hun 
handelsketens te bevorderen.6 

In deze bijdrage zal ik mij concentreren op de 
rol die gedragscodes kunnen spelen wanneer de 
multinational (en niet zijn handelspartner) voor de 
rechtbank in zijn thuisland aansprakelijk gehouden 
wordt wegens mensenrechtenschendingen in de 
handelsketen.7 Ik zal mij richten op het Nederlandse 
en Californische recht.8 Vervolgens zal ik afsluiten 
met enkele recente juridische ontwikkelingen in 
Californië op dit vlak en een parallel trekken naar 
mogelijke vergelijkbare ontwikkelingen in Nederland. 

3 Aansprakelijkheid voor mensenrechten
schendingen door ondernemingen
In dit onderzoek zijn grofweg drie gronden voor 
aansprakelijkheid van de multinational onderzocht: 
wanprestatie jegens een derde die partij is bij het 
contract, onrechtmatig handelen van de multinati-
onal, en misleidende reclame ten opzichte van de 
consument. De eerste twee bieden het slachtoffer 
van mensenrechtenschendingen de mogelijkheid 
om de multinational aan te spreken wegens de 
schade die hij lijdt. De laatste mogelijkheid ziet 
dan wel niet op de schade die de slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen lijden (het is immers 
de consument die een vordering instelt); het is in 
mijn optiek wel de meest haalbare kaart om MVO-
schendingen in de handelsketen aan de kaak te 
stellen. 

Drie gronden voor 
aansprakelijkheid van de 
multinational zijn onderzocht: 
wanprestatie jegens een 
derde die partij is bij het 
contract, onrechtmatig 
handelen van de multinational, 
en misleidende reclame ten 
opzichte van de consument

a Wanprestatie ten opzichte van een derde die 
partij is bij het contract
Allereerst wanprestatie ten opzichte van een derde 
die een beroep kan doen op het contract tussen 
multinational en handelspartner. Men zou kunnen 
betogen dat de gedragscode die de multinational 
voor zijn keten gebruikt, een juridisch bindend con-
tract is, waarbij de werknemer van de ketenpartner 
een derde-contractant is.9 Wil een dergelijke vor-
dering mogelijk zijn, dan moet de multinational een 
juridisch bindend contract hebben met zijn handels-
partner. De derde moet daarnaast kunnen kwalifice-
ren als derde-contractant. Naar Nederlands recht 
moet dan voldaan worden aan de vereisten van 
artikel 6:253 BW: de overeenkomst moet een be-

ding bevatten dat ertoe strekt dat de derde daarop 
een beroep kan doen en dat beding moet door de 
derde aanvaard worden.10 Naar Californisch recht 
dient op grond van artikel 1559 California Civil 
Code niet alleen voldaan te zijn aan de gebruikelijke 
vereisten voor een in rechte afdwingbaar contract;11 
ook dient de derde te kwalificeren als zogenaamde 
intended beneficiary.12 De intended beneficiary is 
degene die gebaat zou zijn door het derdenbeding. 
Vereist is dan dat het ook daadwerkelijk de bedoe-
ling (intention) van partijen bij het oorspronkelijke 
contract was om die derde te begunstigen. Als aan 
die vereisten is voldaan, en de derde kan aantonen 
dat de multinational de bepalingen uit de gedrags-
code niet nageleefd heeft, dan kan onder omstan-
digheden schadevergoeding geclaimd worden van 
de multinational.13

Men zou kunnen betogen 
dat de gedragscode die 
de multinational voor zijn 
keten gebruikt, een juridisch 
bindend contract is, waarbij de 
werknemer van de ketenpartner 
een derde-contractant is

De vraag is echter of deze grondslag succesvol 
ingezet kan worden bij problemen in de keten. Dat 
hangt voornamelijk samen met de inhoud van de in 
praktijk gebruikte gedragscodes. In paragraaf c ga 
ik daar nader op in. 

b Onrechtmatig handelen van de multinational
Is de tweede optie – die van onrechtmatig handelen 
door de multinational – dan een mogelijkheid voor 
de slachtoffers van mensenrechtenschendingen 
door ondernemingen die de door hen geleden 
schade willen verhalen? Een groot probleem is dat 
de schade onder hoede van de ketenpartner van de 
multinational is opgetreden; het is niet de multina-
tional op wiens terrein de schade optrad. Desalniet-
temin zal de eiser, die schade wil verhalen op de 
multinational, verwijtbaar gedrag bij de multinational 
moeten vinden. Dat leidt tot gekunstelde juridische 
constructies. 

Diverse vereisten zijn problematisch wanneer 
het gaat om mensenrechtenschendingen in de 
handelsketen. Om schade in de handelsketen aan 
de multinational toe te rekenen, zal hoogstwaar-
schijnlijk betoogd worden dat de multinational 
heeft nagelaten op enige manier in te grijpen bij zijn 
handelspartner om zo te voorkomen dat het gevaar 
zich zou verwezenlijken. Het ontstane gevaar moet 
zo ook aan de multinational en niet alleen aan de 
toeleverancier kunnen worden toegerekend. 

Naar Nederlands recht is denkbaar dat dat 
gebeurt op grond van artikel 6:171 BW, dat ziet op 
aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikte hulpper-
sonen. Die grondslag zal niet eenvoudig te bewijzen 
zijn. In de rechtspraak is daarvoor het uitgangspunt 
dat sprake moet zijn van ‘eenheid van de onderne-
ming’ tussen het bedrijf van de multinational en dat 
van de leverancier die als hulppersoon optreedt.14 

6 In het kader van mijn onderzoek is 
met alle deelnemende bedrijven 
overeengekomen dat zij anoniem 
zouden blijven.

7 Daarbij zij opgemerkt dat ik in 
mijn onderzoek uitgegaan ben 
van de (fictieve) situatie dat het 
Nederlandse, Engelse dan wel 
respectievelijk Californische recht 
van toepassing is op het geschil. 
Dat zal in de praktijk veelal niet 
het geval zijn, omdat de schade 
meestal in het ‘gastland’ optreedt 
en op grond van regels van 
internationaal privaatrecht dan 
het recht van het gastland in veel 
gevallen van toepassing zal zijn. 
Echter, doordat het onmogelijk is 
om alle rechtsstelsels die theo-
retisch van toepassing zouden 
kunnen zijn uit te werken, en 
rechters in internationale MVO-
kwesties regelmatig leentjebuur 
spelen bij uitspraken uit andere 
stelsels, zijn de hier bestudeerde 
stelsels alsnog van groot belang. 
Zie daarover nader Vytopil 2015, 
p. 20-24 en 43-59. 

8 Engeland laat ik in het kader van 
dit artikel buiten beschouwing; 
Californië is een van de twee 
buitenlandse rechtsstelsels de 
interessantste vanwege de hoe-
veelheid gevoerde procedures én 
de wetgeving op het gebied van 
MVO. 

9 Ik merk op dat verreweg de 
meeste MVO-gedragscodes in 
alle drie jurisdicties ook daad-
werkelijk contractueel bindend 
gemaakt worden, ofwel doordat 
ze een op zichzelf staand contract 
vormen waar beide partijen mee 
akkoord gaan, ofwel doordat 
ze een bijlage of set algemene 
voorwaarden bij een bestaande 
rechtsverhouding vormen. Zie 
hierover ook Vytopil 2015, 
p. 117-140. 

10 Zie hierover uitgebreider Vytopil 
2015, p. 145-146.

11 Zie art. 1550 California Civil 
Code.

12 Zie hierover uitgebreider Vytopil 
2015, p. 205-211. 

13 Nakoming van de gedragscode 
is naar Nederlands recht ook een 
optie, maar een minder voor de 
hand liggende, omdat de schade 
die de werknemer al geleden 
heeft daarmee niet wordt ge-
compenseerd. Naar Californisch 
recht ligt overigens een vordering 
tot nakoming niet voor de hand, 
vandaar dat hier gesproken wordt 
over schadevergoeding en niet 
nakoming.

14 Zie ook Vytopil 2015, p. 153-155 
en R.D. Lubach, Aansprakelijk-
heid voor zelfstandige hulp-
personen. Over de achtergrond, 
reikwijdte en toepassing van 
art. 6:171 BW, Deventer: Kluwer 
2010. 
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Dat zal niet snel het geval zijn, nu de multinational 
vaak juist voor uitbesteding aan een ketenpartner 
zal kiezen wanneer hij zelf de kennis en expertise 
niet in huis heeft. Het gevolg daarvan is dat de 
multinational en zijn ketenpartner naar de buitenwe-
reld niet snel over zullen komen als één en dezelfde 
onderneming.15 

Het alternatief wordt gevormd door artikel 6:162 
BW: onrechtmatige daad.16 Heeft de multinational 
zich gedragen zoals in het maatschappelijk verkeer 
betaamt? Om de multinational aansprakelijk te 
houden, moet aangetoond worden dat de multinati-
onal een zorgplicht jegens de benadeelde verderop 
in de handelsketen had. De rechter zal de voor-
zorgsmaatregelen die de multinational had kunnen 
nemen, afwegen tegen de aard en mate van de 
schade die zich heeft voorgedaan.17 De zorgplicht 
kan echter wel ingekleurd worden door de gedrags-
codes die door het bedrijf worden gebruikt. Daarop 
ga ik in paragraaf 3 nader in. 

De multinational moet due 
diligence-onderzoek doen. In 
de rechtspraak is echter nog 
niet duidelijk gemaakt aan 
welke eisen de multinational 
dan precies moet voldoen

In het kader van voorzorgsmaatregelen zal een 
belangrijke vraag zijn of de multinational voldoende 
onderzoek gedaan heeft naar de risico’s die zich in 
de handelsketen kunnen verwezenlijken. Als aan-
getoond wordt dat de multinational van de risico’s 
op de hoogte was, zal hij eerder aansprakelijk zijn. 
De multinational moet dus due diligence-onderzoek 
doen. In de rechtspraak is echter nog niet duidelijk 
gemaakt aan welke eisen de multinational dan pre-
cies moet voldoen. Tot hoe ver in de keten moet zijn 
onderzoek reiken? Tot de eerste laag of ook verder 
in de keten? Vooralsnog zijn er in de Nederlandse 
rechtspraak weinig aanknopingspunten te vinden 
om tot de conclusie te komen dat bij gewone keten-
relaties de multinational een actieve zorgplicht heeft 
om schade in de handelsketen te voorkomen.18

Naar Californisch recht betogen eisers veelal 
dat sprake is van negligence (of een juridische 
variatie daarop) aan de kant van de multinational. 
Wil de rechter oordelen dat de multinational als 
gevolg van negligent handelen schadeplichtig is, 
dan moet aangetoond worden dat de multinational 
een duty of care had jegens degene die schade 
geleden heeft. Als een dergelijke duty of care ook 
geschonden is, dan moet nog sprake zijn van een 
zogenaamde legal and proximate cause en dient er 
sprake te zijn van schade. 

Met name het eerste vereiste, de duty of care, 
is problematisch. Naar Californisch recht is voor 
aansprakelijkheid wegens nalaten vereist dat er 
ofwel een actieve onachtzaamheid (active careless-
ness) was, ofwel een bijzondere relatie tussen de 
multinational en degene die schade geleden heeft.19 
Zo’n bijzondere relatie kan gebaseerd worden op 
diverse juridische gronden, zoals gebrekkig behoud 
van controle (negligent retention of control) over 

bijvoorbeeld een onderaannemer, of gebrekkige 
nakoming van een contract (negligent performance 
of a contractual duty). Ook zou het mogelijk zijn om 
een bijzondere relatie te baseren op gebrekkige na-
koming van een verplichting die de schadeveroorza-
ker op zich genomen heeft (negligent undertaking). 

Die laatste grond staat ook wel bekend als 
de doctrine van de barmhartige Samaritaan. Het 
uitgangspunt is dat in Californië geen bereddings-
plicht bestaat. Wanneer iemand langs een zwem-
bad loopt en een ander is aan het verdrinken, dan 
is de toeschouwer niet verplicht in het water te 
springen om het slachtoffer te helpen. Onderneem 
je echter uit eigener beweging iets om het slachtof-
fer te redden, dan kun je aansprakelijk gehouden 
worden als je de schade vergroot hebt door je 
ingrijpen.20 

Deze grondslag werd ook aangevoerd door 
werknemers die in de handelsketen van Wal-Mart 
Stores, Inc. werkten.21 Wal-Mart gebruikte een 
gedragscode in haar keten, om bepaalde minimum 
arbeidsrechten onder het personeel in de handels-
keten te waarborgen. Klagers voerden aan dat door 
die gedragscode een bereddingsplicht ontstond. 
Wal-Mart had namelijk in de media laten weten 
dat zij op de hoogte was van de problemen in haar 
keten, en dat zij eraan werkte die problemen op te 
lossen. De slachtoffers voerden aan dat zij door 
die uitingen in de media zodanig gerustgesteld 
werden dat zij ervan weerhouden werden op zoek 
te gaan naar andere hulp (bijvoorbeeld bij NGO’s). 
Deze vordering slaagde echter niet. Californische 
rechters hebben tot nog toe nog nooit geoordeeld 
dat er een dergelijke bijzondere relatie was waar de 
duty of care op gestoeld zou kunnen worden.22 

Sterker nog: in Doe v. Wal-Mart Stores, Inc 
oordeelde de rechter dat het aannemen van een 
duty of care in het algemeen zou betekenen dat 
aanvaard zou worden dat multinationals verant-
woordelijk zijn voor de wijze waarop werknemers 
tewerkgesteld worden in niet alleen hun eigen 
bedrijf, maar de hele handelsketen wereldwijd. Dat 
zou ‘veel verder gaan dan de erkende grenzen van 
aansprakelijkheid’.23 Een dergelijke vorm van aan-
sprakelijkheid werd aldus niet aanvaard.

De vordering van de consument 
heeft niet als doel de schade 
van de slachtoffers in de keten 
te dekken; enkel de schade 
van de misleide consument 
kan gevorderd worden. Je 
zou dus kunnen zeggen dat 
die vordering niet de kern 
van het probleem raakt

c Misleiding van de consument
Tot slot bestaat er nog de optie om een multina-
tional aansprakelijk te stellen wegens misleidende 
uitlatingen omtrent haar MVO-beleid jegens 
consumenten. In zo’n procedure is het niet het 
slachtoffer van mensenrechtenschendingen, maar 

15 Rb. Groningen 22 september 
1995, no. 5230/HA ZA 94-147 
(Univé v. Gasunie), niet gepu-
bliceerd, en Hof Leeuwarden 
22 april 1998, no. 9600015 
(Gasunie v. Univé), niet gepubli-
ceerd; F.T. Oldenhuis, ‘Beperking 
tot “eenheid van onderneming” 
tussen opdrachtgever en 
zelfstandige hulppersoon?’, in: 
C.J.J.M. Stolker (red.), Groene 
Serie Onrechtmatige Daad, 
Deventer: Kluwer 2010, aant. 8 
bij art. 6:171 BW. 

16 Zie hierover uitgebreider Vytopil 
2015, p. 155-162. 

17 Zie A.G. Castermans & J.A. van 
der Weide, The legal liability 
of Dutch parent companies for 
subsidiaries’ involvement in 
violations of fundamental, 
internationally recognised rights, 
2009, beschikbaar via http://
ssrn.com/abstract=1626225, 
p. 31; L. Enneking, Foreign Direct 
Liability and Beyond. Exploring 
the Role of Tort Law in Promoting 
International Corporate Social 
Responsibility and Accountability, 
Den Haag: Eleven International 
Publishing 2012.

18 Zie hierover Vytopil 2015, 
p. 152-162; C. van Dam, On-
derneming en mensenrechten: 
zorgvuldigheidsnormen voor 
ondernemingen ter voorkoming 
van betrokkenheid bij schending 
van mensenrechten, Den Haag: 
Boom Juridische uitgevers 2008; 
Enneking 2012, p. 230-239.

19 Zie B.E. Witkin 2005, Summary 
of California law, San Francisco: 
Thomson/West 2005, par. 1038-
1049. 

20 Delgado v. Trax Bar & Grill, 
36 Cal. 4th 224, 249 (2005); 
Artiglio v. Corning, Inc., 957 P.2d 
1313 (Cal. 1998).

21 Doe v. Wal-Mart Stores, 
Inc., 2009 no. 08-55706WL 
1978730 (9th Cir. July 10, 
2009). 

22 Zo oordeelde de rechter in 
deze procedure dat uit de 
gedragscode geen verplichting 
voor Wal-Mart voortvloeide (om 
bijvoorbeeld fabrieken te inspec-
teren) waar de bijzondere duty of 
care op gestoeld kon worden. 

23 In de woorden van de rechtbank: 
‘Plaintiffs argue generally for 
Defendant, and therefore all busi-
nesses, to be responsible for the 
employment conditions of their 
own workers and all the workers 
employed by their suppliers. […] 
Plaintiffs’ negligence claims go 
well beyond the recognized limits 
of liability and cannot be ac-
cepted.’ Doe v. Wal-Mart Stores, 
Inc., 2009 no. 08-55706WL 
1978730 (9th Cir. July 10, 
2009), bij *5. 

http://ssrn.com/abstract=1626225
http://ssrn.com/abstract=1626225
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de consument die een misleidend product gekocht 
heeft van de multinational, die een procedure moet 
initiëren. De vordering van de consument heeft 
dan niet als doel de schade van de slachtoffers 
in de keten te dekken; enkel de schade van de 
misleide consument kan gevorderd worden.24 Je 
zou dus kunnen zeggen dat die vordering niet de 
kern van het probleem raakt. Deze laatste optie is 
desalniettemin wel degelijk aantrekkelijk, zowel naar 
Nederlands als naar Californisch recht, vanwege 
de (relatieve) haalbaarheid van de procedure en de 
mogelijke publiciteit en sociale druk die daarmee 
gepaard gaat.

Wil de multinational naar Nederlands recht25 
aansprakelijk gehouden kunnen worden voor mis-
leiding jegens een consument of mede-handelaar, 
dan moet voldaan zijn aan de vereisten van artikel 
6:193b BW en verder (voor aansprakelijkheid 
jegens de consument) dan wel de vereisten van ar-
tikel 6:194 BW (voor aansprakelijkheid jegens een 
mede-handelaar).26 Of deze rechtsgrond ingezet 
kan worden in het kader van mensenrechtenschen-
dingen in de handelsketen waarover de multinatio-
nal een verkeerde voorstelling van zaken heeft ge-
geven, zal grotendeels afhangen van het antwoord 
op twee vragen. Allereerst: was de reclame-uiting 
misleidend? Omdat die vraag van feitelijke aard is, 
kan daarop niet in algemene zin antwoord gegeven 
worden. 

De tweede vraag is of de MVO-claim op een 
consument gericht is. Als het bord boven een rek 
met T-shirts garandeert dat deze op een ‘ethische 
manier’ gemaakt zijn, zal dat veelal als reclame- 
uiting gelden. Het komt echter ook voor dat 
bedrijven alleen MVO-uitingen doen op hun eigen 
website, en als de MVO-gedragscode geplaatst 
is onder het deel van de website dat voor inves-
teerders bestemd is, kan dat bedrijf betogen dat 
de MVO-gedragscode niet valt te kwalificeren als 
reclame in de zin van artikel 6:193b of 6:194 BW. 
Een en ander ligt nog ingewikkelder wanneer een 
directe reclame-uiting (bijvoorbeeld de verpakking 
van een product) verwijst naar de gedragscode die 
op een (corporate) website geplaatst is. In de Ne-
derlandse rechtspraak is over die laatste mogelijk-
heid nog geen uitspraak gedaan. 

Naar Californisch recht is vereist dat de eiser 
aantoont dat een advertentie of handelspraktijk 
oneerlijk of misleidend was. Het succes van een 
dergelijke claim zal grotendeels afhangen van de 
aard en inhoud van de reclame-uiting. Daarnaast 
zal naar alle waarschijnlijkheid discussie ontstaan 
over de vraag of sprake is van commercial of non-
commercial speech. De eerste verdient beperktere 
bescherming op grond van de First Amendment to 
the US Constitution en de gebruiker van die speech 
kan zich als gevolg daarvan minder vrijelijk uiten.27

4 Rol van gedragscodes en aansprakelijkheid
Gedragscodes kunnen op verschillende manieren 
aangewend worden waar het gaat om de aanspra-
kelijkheid van de multinational wegens mensenrech-
tenschendingen in de handelsketen. 

Ten aanzien van de eerste rechtsgrond – wan-
prestatie jegens een contractueel betrokken derde 
– zullen de gebruikte gedragscodes in de praktijk 
een barrière tegen aansprakelijkheid vormen. Zelfs 

als de werknemer erin slaagt om te bewijzen dat 
aan de wettelijke vereisten van artikel 6:253 BW 
respectievelijk artikel 1559 California Civil Code 
is voldaan (en dat zal niet eenvoudig zijn), zal zo’n 
claim niet snel slagen, omdat vrijwel geen enkele 
onderzochte gedragscode enige verplichting voor 
de multinational bevat. De enige verplichtingen 
die de gedragscodes bevatten, gelden voor de 
handelspartner van de multinational. Slechts één 
van de onderzochte gedragscodes bevat een 
verplichting voor de multinational, maar die bepa-
ling is zo vaag dat deze naar alle waarschijnlijkheid 
niet in rechte afdwingbaar is.28 Een werknemer in 
Bangladesh die slachtoffer wordt van mensenrech-
tenschendingen, zal dan ook niet snel een beroep 
kunnen doen op zo’n MVO-gedragscode om zo de 
multinational aansprakelijk te stellen op grond van 
wanprestatie.29

Een werknemer in Bangladesh 
die slachtoffer wordt van 
mensenrechtenschendingen, 
zal niet snel een beroep kunnen 
doen op een MVO-gedragscode 
om zo de multinational 
aansprakelijk te stellen op 
grond van wanprestatie

Wanneer een vordering gebaseerd wordt op on-
rechtmatig handelen door de multinational, kan het 
zo zijn dat de gedragscode mede bepaalt wat men 
van de multinational mag verwachten. Als een multi-
national een gedragscode publiekelijk onderschrijft 
of de code contractueel vastlegt met consumenten 
of handelspartners, kan de rechter tot de conclusie 
komen dat de gedragscode bepalend is voor de 
vraag welk gedrag van het bedrijf verwacht mocht 
worden. Daarmee kan een gedragscode de norm 
die op de multinational van toepassing is, mede vor-
men.30 Daarentegen kan het MVO-beleid in bredere 
zin, gedragscodes inclusief, ook gebruikt worden 
om aan te tonen dat de multinational wel degelijk 
voldoende ondernomen heeft om schade te voor-
komen en gedegen onderzoek heeft gedaan naar 
de risico’s die met zijn bedrijfsvoering in de keten 
gemoeid waren. Dan is natuurlijk wel van belang dat 
de multinational ook kan aantonen dat hij niet op de 
hoogte is gebracht van de eventuele risico’s en dat 
hij dus geen plicht had om in te grijpen.

Welke rol spelen gedragscodes bij de vraag naar 
aansprakelijkheid wegens misleidende reclame? 
Ook hier is de rol van gedragscodes meervoudig. 
Aan de ene kant zou een gedragscode kunnen 
kwalificeren als reclame-uiting; wanneer duidelijk 
wordt dat die gedragscode niet waarheidsgetrouw 
is, zou het bedrijf aansprakelijk kunnen zijn voor 
schade jegens de consument die op die gedrags-
code vertrouwde en daardoor het product kocht. 
Aan de andere kant kan de gedragscode ook ge-
bruikt worden door het bedrijf ten bewijze van zijn 
gedegen MVO-beleid. Zo kon Tony’s Factory toen 
zij in kort geding door concurrent Bellissimo werd 
aangesproken wegens haar claim ‘100% slaafvrije 

24 Het reikt te ver om hier op de mo-
gelijkheid voor een zogenaamde 
class action in te gaan. In mijn 
proefschrift ga ik daar nader op 
in; Vytopil 2015, p. 53-55. 

25 Ik merk op dat het Europese 
recht op dit gebied grotendeels 
geharmoniseerd is; zie Europese 
Richtlijn 2005/29 betreffende 
oneerlijke handelspraktijken 
van ondernemingen jegens 
consumenten op de interne Markt 
en Richtlijn 2006/114 inzake mis-
leidende reclame en vergelijkende 
reclame. 

26 Zie verder Vytopil 2015, p. 163-
175. 

27 Onder ‘non-commercial speech’, 
die de grootste grondwettelijke 
bescherming verdient, valt onder 
meer politieke, kunstzinnige en 
wetenschappelijke speech. Zie 
daarover ook M. Yium, ‘Profits, 
Politics, and the Promise of Free 
Speech: Defining Commercial 
Speech after Nike v. Kasky’, Lewis 
& Clark Law Review (9) 2005. 
Speech kwalificeert als com-
mercial wanneer de spreker een 
winstoogmerk heeft, bijvoorbeeld 
om een consument ervan te 
overtuigen een bepaald product 
te kopen.

28 Zie hierover uitgebreider Vytopil 
2015, p. 241-266. 

29 Dat volgt ook uit de zeer beperkte 
jurisprudentie op dit gebied, 
waarvan het belangrijkste voor-
beeld gevormd wordt door Doe v. 
Wal-Mart Stores, Inc., 2009 no. 
08-55706WL 1978730 (9th Cir. 
July 10, 2009).

30 Zie de uitspraak van de Onder-
nemingskamer in Batco, Hof 
Amsterdam 21 juni 1979, ECLI: 
NL: GHAMS: 1979: AC6621, NJ 
1980/71 en de uitspraak van de 
Hoge Raad in Achmea/Verweer-
der, HR 18 april 2014, ECLI: NL: 
HR: 2014: 942. Zie hierover ook 
I. Giesen, Alternatieve regelge-
ving en privaatrecht, Deventer: 
Kluwer 2007, p. 74; I. Giesen, 
‘De omgang met en handhaving 
van “meervoudigheid van maat-
schappelijke normstelsels”: een 
analyse van recente rechtspraak,’ 
WPNR 2008, p. 785-792; 
M. Menting, ‘(R)Evolutie in het 
privaatrecht? Enkele beschou-
wingen over de rol van private 
regelgeving en de invloed van 
het EVRM naar aanleiding van 
HR Achmea/Rijnberg’, NTBR 
2015/16, afl. 4, p. 104-111. 
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31 Rb. Amsterdam 6 februari 2007, 
ECLI: NL: RBAMS: 2007: AZ7870, 
IER 2007/53 (Bellissimo Foods/
Tony’s Factory). 

32 Zie voor de disclosure van Shell: 
http://s04.static-shell.com/
content/dam/royaldutchshell/
documents/refineries/california-
transparency-disclosure-2010.
pdf (laatst geraadpleegd op 20 
november 2015). 

33 Zie ook de implementing regula-
tions van de Modern Slavery 
Act, 2015 No. 1816 (C. 113), 
waaruit volgt dat de eerste rap-
porten pas in de lente van 2016 
gepubliceerd dienen te worden. 
De Guidelines van de regering 
zijn gepubliceerd op www.
gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/
file/471996/Transparency_
in_Supply_Chains_etc__A_
practical_guide__final_.pdf (laatst 
geraadpleegd op 20 november 
2015). 

34 Zie de Zwitserse initiatieftekst 
via http://konzern-initiative.
ch/?lang=en (laatst geraad-
pleegd op 20 november 2015) 
en de Franse tekst op www.
assemblee-nationale.fr/14/
dossiers/devoir_vigilance_
entreprises_donneuses_ordre.
asp (laatst geraadpleegd op 20 
november 2015). 

35 Procedures zijn geïnitieerd tegen 
Costco (Sud v. Costco Whole-
sale Corp., 15-cv-03783, U.S. 
District Court, Northern District 
of California (San Francisco)) en 
Nestlé (Barber v. Nestle USA 
Inc., 15-cv-01364, U.S. District 
Court, Central District of Califor-
nia). 

36 Kasky v. Nike 539 U.S. 654 
(2003). 

chocolade’, voldoende aannemelijk maken dat alles 
gedaan was om te verifiëren dat alleen eerlijke 
cacao gebruikt zou worden in de productie.31

5 Maatschappelijke ontwikkelingen en 
conclusie
Het is dus nog niet zo eenvoudig om een multi-
national aansprakelijk te houden voor schade in 
de handelsketen. Dat is ook niet zo gek, als men 
bedenkt dat het voor multinationals vaak niet mo-
gelijk is om permanent (toe)zicht te houden op alle 
ketenpartners, met wie zij vaak niet meer dan één 
contract hebben. Tegelijkertijd wordt – zoals gecon-
stateerd – het ethische gedrag van ondernemingen 
in toenemende mate onder de loep gelegd. NGO’s 
doen voortdurend onderzoek naar arbeidsomstan-
digheden in lagelonenlanden en presenteren die 
conclusies aan de media én de multinationals zelf. 
Met de groeiende belangstelling van de media ne-
men tegelijkertijd de wettelijke eisen die aan multi-
nationals gesteld worden, toe. In diverse landen zijn 
bedrijven inmiddels bij wet verplicht om uiteen te 
zetten welke maatregelen zij nemen op het gebied 
van MVO (bijvoorbeeld over moderne slavernij in de 
handelsketen). 

Het eerste voorbeeld op dat gebied is te vinden 
in de California Transparency in the Supply Chain 
Act (hierna: CTSCA). De CTSCA heeft als doel om 
het voor consumenten transparanter te maken of de 
producten die zij kopen, besmet zijn met slavernij en 
mensenhandel. Zodoende hoopt men maatschap-
pelijk verantwoord koopgedrag aan te moedigen en 
moderne slavernij en mensenhandel te voorkomen. 
De CTSCA is van toepassing op producenten en 
retailers die in Californië producten aan consu-
menten verkopen en die een wereldwijde netto 
omzet hebben van minimaal USD 100 miljoen. Dat 
betekent dat óók grote Nederlandse multinationals 
als Shell binnen het bereik van deze wetgeving 
vallen.32 Die bedrijven zijn vervolgens verplicht 
om te verklaren welke maatregelen zij nemen om 
mensenhandel en slavernij in hun handelsketens te 
voorkomen en een verklaring daaromtrent op hun 
website te plaatsen. 

Een tweede voorbeeld dichter bij huis is de UK 
Modern Slavery Act.33 Sinds 29 oktober 2015 zijn 
Britse bedrijven met een wereldwijde omzet van 

meer dan 36 miljoen GBP verplicht om te rappor-
teren over bepaalde aspecten van het MVO-beleid 
dat zij ten aanzien van hun handelsketens hanteren.

Ook in andere Europese landen zoals Zwitser-
land en Frankrijk gaan stemmen op om dergelijke 
due diligence in de keten verplicht te maken.34 
Meer wetgeving over transparantie leidt ertoe dat 
bedrijven verplicht worden te communiceren over 
hun MVO-inspanningen. Welke afspraken maken zij 
in hun handelsketens? Hoe vaak nemen zij audits 
af? Beëindigen zij weleens contracten met hun han-
delspartners? Gelet op dergelijke Europese ontwik-
kelingen, zou het niet onaannemelijk zijn dat een 
dergelijke wet op termijn ook in andere Europese 
landen, waaronder Nederland, aangenomen wordt. 

Dergelijke transparantiewetgeving kan tot gevolg 
hebben dat ook in Europese landen multinationals 
in toenemende mate aansprakelijk gesteld worden 
wegens misleidende uitingen omtrent hun MVO-
beleid. Een dergelijke ontwikkeling vindt ook plaats 
in Californië; daar zijn sinds de inwerkingtreding 
van de CTSCA diverse bedrijven aansprakelijk 
gesteld.35 

Hoewel transparantiewetgeving 
wellicht een ‘zachte’ maatregel 
lijkt, kan het wel degelijk 
als breekijzer fungeren

Hoewel transparantiewetgeving wellicht een ‘zachte’ 
maatregel lijkt, kan het dus wel degelijk als breek-
ijzer fungeren. Door dergelijke wetgeving worden 
bedrijven geforceerd openheid van zaken te geven 
en kunnen zij verantwoordelijk en wellicht zelfs aan-
sprakelijk gehouden worden. Hoewel een claim we-
gens misleiding niet direct kan fungeren om schade 
van slachtoffers van mensenrechtenschendingen te 
verhalen, kan een dergelijke claim een onderneming 
onder druk zetten om zijn beleid te verbeteren en 
mensenrechtenschendingen in de keten te voorko-
men. In het verleden hebben dergelijke claims zelfs 
geleid tot omvangrijke schikkingen.36 

Het adagium met betrekking tot MVO-wetgeving 
zou dan ook moeten zijn: transparantiewetgeving, 
helemaal zo slecht nog niet. 
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