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Bevorder internationale handel
Internationaal zakendoen is van levensbelang voor Nederland. Onze open Nederlandse 

economie is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen in Europa en van de rest  

van de wereld. De ontwikkeling van de werkgelegenheid hangt sterk af van de handel met  

andere landen.
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Juiste randvoorwaarden voor 
internationaal zakendoen 

Het is zaak dat Nederland zich sterk blijft maken voor het 

creëren van de juiste voorwaarden voor internationaal 

zakendoen, zowel nationaal als in Europees en multilateraal 

verband. De Nederlandse economie is namelijk voor een groot 

deel afhankelijk van buitenlandse handel en investeringen. 

Recente ontwikkelingen laten zien dat vrijhandel onder druk 

staat door economische desintegratie, protectionistische 

maatregelen en het risico van ondermijning van het multilaterale 

stelsel van afspraken. Handelsoorlogen dienen ten alle tijden 

te worden voorkomen. Protectionisme weegt op geen enkele 

manier op tegen de voordelen van vrijhandel: werkgelegenheid 

en stijging van de welvaart, zowel in Nederland als in het 

‘zuiden’. Om dit te bewerkstelligen dient er blijvend aandacht 

te worden besteed aan internationale samenwerking. ICC 

Nederland is initiatiefnemer van de campagne Handel maakt 

het Mogelijk die de voordelen van handel, open grenzen en 

internationale samenwerking aan het licht brengt.

Versterk het vestigingsklimaat 

De positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingslocatie 

verdient blijvende aandacht. Een goed investeringsklimaat 

is gebaat bij voorspelbaarheid van beleid zonder dat er 

sprake is van verjuridisering. De waarde van buitenlandse 

investeerders voor de Nederlandse werkgelegenheid dient niet 

te worden onderschat; het Nederlandse ondernemersklimaat, 

de positie van de mainports, de digitale infrastructuur en een 

adequaat raamwerk van wetten en regels spelen hierin een 

doorslaggevende rol. Hiervoor zijn ook investeringen in een 

goede juridische infrastructuur noodzakelijk. Alternatieve 

geschillenbeslechting als zakelijke mediation en arbitrage dient 

toegankelijk te zijn voor ondernemers en in dienst te staan van 

de efficiënte afhandeling van conflicten. ICC Nederland draagt 

hier graag aan bij door het uitwisselen van best practices vanuit 

de ICC International Court of Arbitration en de ICC International 

Centre for ADR. 
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Duurzaamheid en klimaat 

ICC Nederland hecht veel belang aan de verduurzaming van 

handel. De internationale afspraken over duurzaamheid en 

klimaat bieden essentiële kaders hiervoor en zijn een belangrijke 

impuls voor duurzame economische groei en mondiale welvaart. 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een leidraad 

voor bedrijven en de overheid om te investeren in duurzaamheid 

en klimaat, hier en elders in de wereld. Het ontwikkelen van 

nieuwe bedrijfsmodellen en schone technologieën is hard nodig 

voor de implementatie de SDG’s. Nederland kan hier een leidende 

rol in spelen door innovatie en samenwerking tussen de publieke 

en sector te bevorderen. 

De SDG’s bieden niet alleen kansen, maar scheppen ook 

verplichtingen. Verantwoord zakendoen, met aandacht voor 

zakelijke integriteit en anti-corruptie, zowel binnen de publieke 

als de publieke sector, is hier onlosmakelijk mee verbonden. 

Transparantie en vertrouwen zijn erg belangrijk in internationale 

handelstransacties. Blijvende inzet voor verantwoorde, duurzame 

groei, een internationaal gelijk speelveld, harmonisatie van wet- 

en regelgeving is nodig om deze ontwikkelingen te ondersteunen 

en te versnellen.  

PRIORITEITEN

•  Zet in op internationale (ontwikkelings)samenwerking 

voor handel en werkgelegenheid, hier en in het ‘zuiden’

•  Stimuleer innovatie en mobiliseer de private én 

de publieke sector voor de implementatie van de 

Sustainable Development Goals

•  Zorg voor een uitstekende infrastructuur voor 

(alternatieve) geschillenbeslechting, waaronder zakelijke 

arbitrage en mediation

week van de 

Integriteit
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ACHTERGROND

•  Nederland behoort tot de vier meest open economieën 

ter wereld (ICC Open Market Index, 2017)

•  Bijna 20 procent van het aantal voltijdbanen in 

Nederland wordt gecreëerd door buitenlandse bedrijven 

(CBS, 2017)

•  Nederland staat 4de op de Global Competitiveness 

Index van de World Economic Forum (WEF, 2018)

•  Nederland scoort met een 32ste plek op de Ease of 

Doing Business Index lager dan het OECD-gemiddelde 

(World Bank, 2018)

OVER ICC

ICC International Court of Arbitration is het voornaamste 

 instituut voor alternatieve commerciële geschillen-

beslechting.

ICC-beleidsstandpunten en richtlijnen 

•	 ICC Guidelines for International Investment: Richtlijnen 

over de verantwoordelijkheden van overheden en 

bedrijven bij internationale investeringen

•	 ICC Business Guide to Trade and Investment: 

Introductie van internationale en regionale regels met 

betrekking tot internationale handel

•	 ICC Principles on Creating and Nurturing Innovation 

Ecosystems for High-tech Industries: randvoorwaarden 

voor het creëren van een innovatieve lokale economie 

Voor een volledig overzicht, ga naar www.icc.nl 



Bestrijd corruptie en benadruk het belang  
van ethisch gedrag
Corruptie in binnen- en buitenland verstoort eerlijke concurrentie en schaadt het publieke 

vertrouwen, vergroot inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnt de rechtsstaat en kost de 

samenleving veel geld.
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Tot voor kort stond Nederland in internationale indices steevast in 

de top van meest integere landen voor internationaal zakendoen. 

Recentelijk lopen de scores van Nederland en de positie in de 

indices echter terug. Met name in de Nederlandse publieke 

sector is er onvoldoende (h)erkenning van corruptierisico’s en 

belangenverstrengeling. Dat is zorgelijk, omdat een proactief 

beleid ter voorkoming van corruptie en onethisch gedrag van 

groot belang is (in zowel de publieke als de private sector) voor 

een gezond investeringsklimaat. Bovendien is het een belangrijke 

randvoorwaarde om te voldoen aan de door Nederland 

onderschreven anti-corruptie verdragen van de OESO en de VN.

Compliance binnen overheidsorganisaties  
Corruptie in de publieke én private sector dienen te worden 

aangepakt. Het is daarom van belang dat er ook aandacht wordt 

besteed aan interne compliance binnen overheidsorganisaties. 

De overheid dient daartoe zo snel mogelijk een breed 

integriteitsprogramma op te zetten waarbij ambtenaren op 

landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau voorlichting en 

training krijgen en de integriteit wordt gewaarborgd. Tevens dienen 

er effectieve meldpunten en procedures voor het rapporteren 

van misstanden opgezet te worden. Binnen twee jaar dient er 

in de publieke sector een breed besef te zijn dat corruptie niet 

acceptabel is en ethisch gedrag de norm. ICC Nederland is 

graag bereid door uitwisseling van best practices dit proces te 

ondersteunen.

Besteed aandacht aan het belang van 
ethisch gedrag 

Toegenomen corruptiebestrijding is een zeer goede zaak, waarbij 

het van belang is dat dit niet leidt tot verstarring en risicomijdend 

gedrag. Het is zaak om ook aandacht te besteden aan het 

bevorderen van ethisch gedrag. Dit draagt dat niet alleen bij aan 

de cultuur binnen de onderneming, maar ook het functioneren 

daarvan. Zo wordt niet alleen corruptie effectiever bestreden, 

ook wordt de samenhang met andere terreinen zoals corporate 

responsibility versterkt. ICC Nederland is initiatiefnemer van 

nationale Week van de Integriteit en de jaarlijkse International 

Integrity  & Anti-Corruption Conference  waarbij er aandacht 

wordt besteedt aan het belang van ethisch gedrag in de publieke 

en de private sector.
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Voorlichting aan het MKB over 
corruptierisico’s  
Omdat het MKB door de overheid wordt aangemoedigd ook 

in het buitenland zaken te doen, is het logisch dat diezelfde 

overheid het MKB voldoende voorlichting geeft over de risico’s 

van internationaal zakendoen; dit ter bescherming van het 

MKB. Die voorlichting schiet echter tekort. De Ministeries van 

Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid zouden naar de 

mening van ICC Nederland een veel actievere bijdrage moeten 

leveren. ICC Nederland is graag bereid, net als in voorgaande 

jaren, door inbreng van kennis en best practices en het geven van 

training, bijvoorbeeld aan handelsmissies, hier een bijdrage aan te 

leveren.

PRIORITEITEN

•	 Het is de hoogste tijd dat de overheid inzet op haar 

eigen compliance; investeer in de implementatie van 

integriteitsprogramma’s binnen de publieke sector.

•	 Benadruk het belang van ethisch zakendoen; investeer, 

in samenwerking met ICC, om ethisch zakendoen 

publiek en privaat internationaal te ontwikkelen.

•	 Zorg voor goede voorlichting over corruptierisico’s aan 

het internationaliserende midden- en klein bedrijf.

handel maakt het 

mogelijk

maakt het 

handelmaakt het 

mogelijk



11Beleidsagenda van International Chamber of Commerce Nederland

ACHTERGROND

•  Volgens schattingen 

bedragen de kosten van 

corruptie jaarlijks 2 procent 

van het mondiale BBP, circa 

USD 1,5 tot 2 biljoen (IMF, 

2016)  

•  ICC speelde een belangrijke 

rol bij de totstandkoming 

van de OESO Convention 

on combating bribery of 

foreign public officials 

in international business 

transactions (1996) en 

de VN Convention on 

Anti-Corruption (2001) 

en draagt nu bij aan de 

monitoring van deze 

verdragen

OVER ICC

ICC is sedert decennia aanjager van anti-corruptieverdragen.  ICC heeft talrijke 

standaarden en een grote hoeveelheid voorlichtingsmateriaal ter bestrijding van 

corruptie en ter bevordering van integer gedrag ontwikkeld. ICC Nederland werkt 

samen met Nederlandse ambassades en andere (landen)afdelingen van ICC in Oost-

Europa bij het geven van voorlichting en presentaties richting buitenlandse overheden 

en bedrijven over corruptiebestrijding en het opzetten van projecten in dat kader. ICC 

Nederland is initiatiefnemer van de jaarlijkse nationale Week van de Integriteit. Voor 

meer informatie zie www.weekvandeintegriteit.nl 

ICC-beleidsstandpunten en richtlijnen 

• ICC Rules on Combating Corruption  

• ICC Anti-corruption Third Party Due Diligence: A Guide for Small and Medium Size  

 Enterprises (2015), gids voor MKB’ers bij het onderzoeken van zakenpartners in het  

 buitenland.  

• ICC Anti-Corruption Clause ICC Guidelines on Gifts and Hospitality (verkrijgbaar in  

 het Engels en het Nederlands)  

• ICC Ethics & Compliance Training Handbook.  

• ICC Guidelines on Conflicts of Interest (zomer 2018) 

Voor een volledig overzicht, ga naar www.icc.nl/anticorruptie. 



Benut de kansen van nieuwe technologieën  
ten behoeve van internationale handel
Nieuwe technologieën hebben de potentie internationaal zakendoen te vereenvoudigen. Door 

efficiëntere internationale handelstransacties zullen transactiekosten drastisch worden verlaagd. 

Het is van belang dat de Nederlandse overheid zich hier van bewust is en zich hierop voorbereidt.
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Bevorder samenwerking tussen publieke  
en private sector 

Samenwerking over land- en sector-grenzen is van groot belang 

voor het ontwikkelen van krachtige richtlijnen en standaarden 

met betrekking tot het gebruik van nieuwe technologieën bij 

internationaal zakendoen is. Hierbij dienen zowel publieke 

en private supply chain partners te worden betrokken. 

Samenwerking tussen ontwikkelaars, toezichthouders en 

eindgebruikers is essentieel om de verschillende schakels binnen 

de internationale waardeketen te kunnen verbinden. Bovendien 

leidt dit tot zekerheid dat organisaties over de hele wereld, 

zoals de douane, transacties waarbij gebruik wordt gemaakt van 

bijvoorbeeld blockchain herkennen en accepteren. 

Om de mogelijkheden van de nieuwe technologieën ten volle 

te benutten dienen internationale standaarden en richtlijnen 

te worden ontwikkeld. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat 

een algemeen geaccepteerde standaard voor het gebruik, 

implementatie en ontwerp van blockchain-netwerken op wordt 

gesteld. Dit vereenvoudigt de mondiale implementatie van 

blockchain. 

Gezien het belang van handel voor Nederland is het zaak om hier 

een leidende rol in te spelen. Door hierin voorop te lopen wordt 

ook de huidige sterke concurrentiepositie van de Nederlandse 

mainports zoals de Rotterdamse haven en Schiphol beschermd.

De Nederlandse overheid dient, in samenwerking met de andere 

EU-lidstaten het bedrijfsleven te ondersteunen bij het wegnemen 

van juridische barrières voor internationale handelstransacties 

waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt. Zo dient er 

duidelijkheid te komen over de juridische aansprakelijkheid bij 

conflicten die ontstaan bij het gebruik van systemen gebouwd op 

blockchain. 

Efficiënte en transparante 
handelstransacties 

Technologieën als blockchain en de Internet of Things bieden 

niet alleen grote mogelijkheden voor de vereenvoudiging van 

internationale transacties. Blockchain maakt het bijvoorbeeld 

mogelijk om transacties te verrichten zonder tussenkomst 

van derde partijen. Dit leidt tot efficiënte en transparante 

handelstransacties. Door deze nieuwe technologieën te benutten 

wordt de kans op fraude en corruptie in de internationale 

logistieke keten worden teruggebracht.  
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PRIORITEITEN

• Benut de kansen nieuwe technologie voor efficiënte en 

transparante handelstransacties

• Sta vooraan bij het ontwikkelen van standaarden voor 

het gebruik van blockchain 

• Bevorder samenwerking en innovatie tussen de publieke 

en private supply chain partners over grenzen heen

Over ICC

ICC zet zich in voor zelfregulering en ontwikkelt 

standaarden en richtlijnen die ondernemers wereldwijd 

gebruiken om (internationaal) zakendoen te faciliteren en 

te vereenvoudigen. Voorbeelden zijn de ICC Incoterms® 

regels, ICC’s anti-corruptie richtlijnen voor bedrijven en 

de standaarden voor internationale betalingen zoals de 

letters of credit. Ook op het gebied van digitale economie 

ontwikkelt ICC standaarden, zoals de ICC Cyber Security 

Guide for Business. Bovendien heeft ICC de Business 

Action to Support the Information Society (BASIS) opgezet 

met als doel om best practices uit te wisselen over manier 

waarop nieuwe technologieën bij kunne dragen aan het 

realiseren van duurzame economische groei.  

 

ICC-beleidsstandpunten en richtlijnen

• ICC Cyber Security Guide for Business 

• ICC Customs Guideline 

• ICC: Trade in the Digital Economy
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ACHTERGROND

• Schattingen van de UNCTAD laten zien dat bij de 

gemiddelde douanetransactie 20-30 verschillende 

partijen zijn betrokken, 40 documenten, 200 

datapunten en certificering van 60-70% van alle data. 

Door het gebruik van nieuwe technologieën kan dit 

proces worden vereenvoudigd.

• De Nederlandse Douane heeft wereldwijd de meeste 

handel faciliterende maatregelen geïmplementeerd, 

waaronder vele ‘smart’ en digitale maatregelen  

(UNECE 2017)
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