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Bevorder vertrouwen in internationale 
handel en beïnvloed integer zakendoen
Internationale handel is van levensbelang voor Nederland. Onze open economie 

en werkgelegenheid zijn in aanzienlijke mate afhankelijk van de economische 

ontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld. Het is zaak dat Nederland 

en Europa blijvend aandacht schenken aan het belang van internationale 

samenwerking voor economisch herstel en werkgelegenheid, waarin het 

belang van integer zakendoen centraal staat. Nederland dient een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat te behouden.

Het creëren van de juiste voorwaarden voor 

internationale handel is in recente jaren geen 

vanzelfsprekendheid gebleken. Geopolitieke 

spanningen en protectionistische maatregelen 

tasten het onderlinge vertrouwen aan en hebben 

een negatieve impact op de wereldeconomie. De 

huidige situatie leidt tot een spaghetti aan regels 

en voorwaarden voor bedrijven. Zij zien zich 

geconfronteerd met een complexer internationaal 

werkveld, langere doorlooptijden en hogere kosten, 

consumenten met stijgende prijzen. Het is zaak dat 

landen de consequenties van protectionisme onder 

ogen zien en zich inzetten voor het herstel van de 

rol van de WTO in het multilateraal overleg met een 

functionerend geschillenbeslechtingsmechanisme. 

Bedrijven die grensoverschrijdend zaken kunnen 

doen tegen dezelfde voorwaarden is de basis voor 

eerlijke concurrentie, een gezonder en evenwichtiger 

wereldhandelsklimaat en een eerlijker verdeling van de 

welvaart. 

Vertrouwen is een voorwaarde voor internationale 

handelstransacties, transparantie is cruciaal voor een 

gezond investeringsklimaat. Het is van belang dat 

bedrijven wetten en regelgeving naleven en dat zij geen 

misbruik maken van hun dominantie op de markt of 

van ongeoorloofde onderlinge afspraken. Dat is slecht 

voor de concurrentie en daarmee voor de economische 

groei. Het is zaak om meer aandacht te besteden aan 

het bevorderen van ethisch gedrag, zowel binnen 

Nederland als over de grens. 

Bedrijven, overheden en de gehele maatschappij 

ondervinden nadeel van de hoge kosten en 

wantrouwen als gevolg van corruptieproblematiek, 

nationaal en internationaal. Een proactieve rol van de 

overheid in het beïnvloeden van het gewenste ethische 

gedrag en zakelijke integriteit is van groot belang in 

zowel de publieke als de private sector. Binnen het 

IMVO-kader dient de Nederlandse overheid meer 

aandacht te besteden aan het thema anti-corruptie. 

Het is zaak dat de Nederlandse publieke sector risico’s 

van corruptie en belangenverstrengeling (h)erkent en 

haar verantwoordelijkheid neemt. Het vergroten van 

het bewustzijn bij het MKB over corruptierisico’s bij 

internationaal zakendoen verdient, conform de OESO 

aanbeveling, onverdeelde aandacht. 
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PRIORITEITEN

•  Nederland dient zich, met de EU, in te 

zetten voor het versterken van de WTO, met 

bijzondere aandacht voor een functionerend 

geschillenbeslechtingsmechanisme. Voor het 

herstellen van het vertrouwen in het multilateraal 

overleg is het succesvol afronden van 

onderhandelingen op de twaalfde ministeriële 

conferentie (MC12) in december 2021 van groot 

belang. 

•  Binnen het IMVO-kader dient de Nederlandse 

overheid meer aandacht te besteden aan het 

thema anti-corruptie, te beginnen met een 

campagne in 2022 om de bewustwording 

over corruptierisico’s onder het internationaal 

opererende MKB op dit terrein te versterken.

•  Het is de hoogste tijd dat de Nederlandse 

overheid van start gaat met het investeren in 

de implementatie van integriteitsprogramma’s 

binnen de publieke sector ten faveure van een 

goed investeringsklimaat en de integriteit van 

bedrijven.

ACHTERGROND

•  Nederland is het vierde meest competitieve land 

in de Global Competitiveness Index (WEF, 2019)

•  Door de WTO, de EU en internationale 

handelsovereenkomsten gefaciliteerde goederen- 

en dienstenstromen, genereren tot 67 procent 

van het Nederlandse BBP (HCSS, 2020) 

•  78 procent van de Nederlanders onderschrijft het 

belang van internationale handel (Eurobarometer, 

‘Europeans’ attitudes on Trade and EU trade 

policy’, 2019)

•  Het aantal protectionistische maatregelen nam 

tussen 2018 en 2020 wereldwijd toe met 71 

procent (Global Trade Alert, 2021) 

•  De geschatte kosten van corruptie bedragen 

jaarlijks 5 procent van het mondiale BBP, ofwel 

circa USD 2,6 biljoen (WEF, 2018). 

DE INZET VAN ICC

ICC draagt als formele gesprekspartner van de 

WTO bij aan het identificeren van knelpunten en het 

formuleren van beleidsaanbevelingen. ICC zet zich 

in het kader van het WTO Handelsfacilitatieakkoord 

(2015) binnen de publiek-private Global Alliance 

for Trade Facilitation in voor het identificeren van 

knelpunten aan de grens en voor het optimaliseren 

van die procedures. 

In de eerste helft van 2021 trainde ICC Nederland 

35 Nederlandse handelsbevorderende (branche)

organisaties over de risico’s van corruptie bij

internationaal zakendoen. ICC Nederland is als 

initiatiefnemer van de (Stichting) Week van 

de Integriteit aanjager van multi-stakeholder 

samenwerking en kennisuitwisseling over zakelijke 

integriteit, www.weekvandeintegriteit.nl 

• ICC Guidelines for International Investment

•  ICC Policy Statement on Mega-regional Trade 

Agreements and the Multilateral Trading System

•  ICC Guidance on Integrity for a resilient response 

and rebuild after COVID-19

• ICC Rules on Combatting Corruption

http://www.weekvandeintegriteit.nl
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Zet in op duurzaamheid en inspireer 
daarbij de gehele keten
Bedrijven die duurzaamheid in hun organisatie hebben verankerd, presteren 

beter. Zij onderscheiden zich op een positieve manier van de concurrentie. 

Het is een goede zaak dat investeerders en consumenten een duurzame 

bedrijfsvoering en duurzame producten steeds meer op waarde weten te 

schatten. Het bedrijfsleven speelt een onmisbare rol bij het kunnen behalen van 

duurzaamheidsdoelstellingen als de Sustainable Development Goals.

Nederlandse bedrijven werken samen met grote 

aantallen toeleveranciers en afnemers over 

landsgrenzen heen. Dit geeft hen de kans bij te dragen 

aan verduurzaming van internationale waardeketens. 

De bekendheid met de inhoud en toepassing van 

duurzaamheidsstandaarden, zoals de OESO-richtlijnen, 

is, op de kopgroep na, echter nog onvoldoende. Het is 

van belang dat overheden verduurzaming in die ketens 

stimuleren door koplopers, meer dan nu het geval is, 

te belonen, en achterblijvers te inspireren, zodat een 

stimulans ontstaat om het goede te doen. Toegang 

tot handelsmissies, exportkredietverzekering en het 

uitdragen van best practices zijn voorbeelden hiervan. 

Overheidsorganisaties zullen zelf het goede voorbeeld 

moeten geven door consequent duurzaam in te kopen.

De overheid dient de juiste randvoorwaarden te 

scheppen voor verduurzaming van bedrijfsactiviteiten, 

zowel nationaal als internationaal. Heldere wet- en 

regelgeving in nationaal en internationaal verband 

is daarvoor essentieel. Private initiatieven verdienen 

ondersteuning. Europese wetgeving biedt de kans 

om mondiaal de toon te zetten ten aanzien van 

duurzaamheidsvereisten, eenduidige standaarden en de 

bijbehorende rapportageverplichtingen. Eén mondiale 

rapportagestandaard zou bijdragen aan de effectiviteit 

en uitvoerbaarheid van duurzaamheidsbeleid, met 

name voor het midden- en kleinbedrijf en kleinere 

toeleveranciers die data zullen moeten aanleveren over 

hetgeen zich afspeelt in hun toeleveringsketen.
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.PRIORITEITEN

•  Nederland dient zich sterk te maken voor 

heldere Europese duurzaamheidsvereisten 

in de EU Corporate due diligence and 

corporate accountability wetgeving met 

eenduidige standaarden en uitvoerbare 

rapportageverplichtingen, ook voor het MKB. 

•  De Nederlandse overheid dient in de periode 

2021-2024 de middelgrote bedrijven actiever 

voorlichting te gaan geven over de inhoud en 

toepassing van duurzaamheidsstandaarden, zoals 

de implementatie van de OESO-richtlijnen. ICC 

is graag bereid bij te dragen aan een meerjarige 

campagne die bijdraagt aan bewustwording en 

verduurzaming van deze bedrijven.

•  Het is de hoogste tijd dat de overheid het 

goede voorbeeld gaat geven met een duurzaam 

inkoop- en aanbestedingsbeleid. De Nederlandse 

overheid dient per januari 2022 koplopers te 

belonen door een aparte scoringscategorie voor 

duurzaamheidscriteria op te nemen. 

ACHTERGROND

•  35 procent van de grote bedrijven in Nederland 

onderschrijft de OESO-richtlijnen voor 

Multinationale Ondernemingen en/of de United 

Nations Guiding Principles on Business and 

Human Rights als referentiekader voor hun 

internationale activiteiten (EY, 2020)

•  Uit onderzoek onder 8.000 leveranciers 

wereldwijd komt naar voren dat 37 procent haar 

keten betrekt in het tegengaan van de gevolgen 

van klimaatverandering (CDP, 2021)

•  Uit een studie van het RIVM blijkt dat de 

Nederlandse overheid met haar inkoop van 

producten en diensten verantwoordelijk is 

voor 18 procent van de totale Nederlandse 

klimaatvoetafdruk (RIVM, 2021)

DE INZET VAN ICC

ICC ontwikkelt richtlijnen en beleidsaanbevelingen 

voor mondiale milieu- en energiekwesties, 

onder andere als partner van de UN Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) en de 

UN Working Group on Business and Human Rights. 

ICC heeft als enige private sector organisatie de 

waarnemersstatus bij de Algemene Vergadering 

(AV) van de VN en daarmee spreekrecht tijdens de 

AV.

• ICC Views on Business and Human Rights 

•  ICC Working Paper on Competition Policy and 

Environmental Sustainability

•  ICC Statement on Sustainable Consumption and 

Production

•  ICC Sustainable Trade Criteria: Customer Due 

Diligence Guidelines 

•  ICC Primer on the Global Pact for the 

Environment
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Benut kansen van digitale technologieën
Digitalisering kan internationaal zakendoen vereenvoudigen en zo  

bijdragen aan het revitaliseren van de economie. Door internationale 

handelstransacties efficiënter te organiseren, kunnen transactiekosten  

op termijn drastisch worden verlaagd. 

Het ICC Digital Trade Standards Initiative (DSI) 

heeft tot doel tot een verdere standaardisatie 

van dataformaten van B2B en B2G processen 

te komen voor digitale handelstransacties in de 

internationale toeleveringsketens. Deze afspraken 

maken het onder andere mogelijk om transacties 

te verrichten zonder tussenkomst van derden, wat 

leidt tot efficiëntere en transparantere (handels)

transacties. Zo kan de kans op fraude en corruptie 

in de internationale toeleveringsketens worden 

teruggebracht. Ook blijft het nodig internationaal in te 

zetten op het vereenvoudigen van douane en andere 

grensprocedures waarbij digitalisering een belangrijke 

rol speelt. 

Het (her)gebruik van data biedt kansen voor ieder 

type organisatie, groot of klein. De afgelopen jaren 

hebben gelijktijdig een aantal technologische 

veranderingen met betrekking tot hoeveelheid, 

snelheid, verscheidenheid en betrouwbaarheid van 

data plaatsgevonden die gecombineerd tot gevolg 

hebben dat bedrijven veel meer met data kunnen 

doen. Met behulp van big data en Artificial Intelligence 

kunnen bedrijfsprocessen en producten worden 

geoptimaliseerd en bijdragen aan maatschappelijke 

vraagstukken als veiligheid, gezondheidszorg 

en duurzaamheid worden geleverd, uiteraard op 

een verantwoordelijke manier met respect voor 

privacy van individuen, geholpen door eenduidige 

internationale regelgeving. Voorwaarde is eenduidige 

privacyregelgeving en standaarden die de consument 

beschermen terwijl bedrijven de mogelijkheden 

van data-innovatie kunnen blijven onderzoeken en 

ontwikkelen. Op dit moment leiden de verschillen in 

mondiale regelgeving op dit vlak tot rechtsongelijkheid, 

verschil in rechtsbescherming van de consument 

alsook tot onduidelijkheid voor bedrijven die 

handelsbeperkingen tot gevolg kunnen hebben.

Teneinde de mogelijkheden van de nieuwe 

technologieën ten volle te kunnen blijven benutten 

dient Nederland haar positie als digitale mainport te 

behouden. De capaciteit van de digitale verbindingen 

met de rest van de wereld dienen up-to-date te blijven. 

Overheden en het internationale bedrijfsleven zien 

zich in toenemende mate geconfronteerd met de 

uitdagingen van cybercriminaliteit. Criminelen hebben 

belang bij het verkrijgen van ongeautoriseerde 

toegang tot informatiesystemen van bedrijven en 

overheden om zo vertrouwelijke data (persoonlijke 

gegevens, contracten, intellectueel eigendom, etc.) te 

verkrijgen of zich toegang te verschaffen tot fondsen. 

Het is onverminderd belangrijk dat bedrijven én 

overheden in deze tijd waarin zij kwetsbaar zijn voor 

bedrijfsspionage, cyberaanvallen en hacking, zich 

bewust zijn van deze risico’s. Preventieve maatregelen 

tegen cybercrime behoeven onverminderd aandacht 
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door een integrale benadering waarbij bewustwording, 

publiek-private samenwerking en de aanpak van 

cybercrime samenkomen. 

.PRIORITEITEN

•  Het is essentieel dat de overheid de juiste 

randvoorwaarden schept om de kansen van 

digitalisering te kunnen verzilveren en om 

de risico’s van hacken, bedrijfsspionage en 

cybercrime in te dammen. De Nederlandse 

overheid dient uiterlijk in 2022 tot een standaard 

te komen voor de wijze waarop de Nederlandse 

overheid en vanuit Nederland internationaal 

bedrijven informatie delen om digitale 

calamiteiten te bestrijden en de weerbaarheid te 

vergroten. 

•  Nederland zou in de periode 2021-2024 

capaciteit beschikbaar moeten stellen ten 

behoeve van de Global Alliance for Trade 

Facilitation en zo haar kennis moeten inzetten 

voor het vereenvoudigen en digitaliseren van 

douane- en andere grensprocedures. 

•  Nederland zou in het licht van de problemen met 

naleving van privacywetgeving na het Schrems 

II arrest moeten inzetten op nieuwe concepten, 

zoals datadelen, het continu stromen - in plaats 

van opslaan en hamsteren - van data en het 

borgen van transparantie over deze processen 

voor afnemers en leveranciersketens. 

ACHTERGROND

•  Bij een gemiddelde handelstransactie zijn circa 

honderd pagina’s aan documenten nodig. Door 

het gebruik van nieuwe technologieën kan 

dit proces drastisch worden vereenvoudigd, 

inclusief een kostenbesparing van EUR 6 miljard 

(ICC, 2018)

•  De wereldwijde omzet uit online handel is in 

2020 met 4 procent gestegen tot  

USD 26,7 biljoen (UNCTAD, 2021)

•  De schade van cybercriminaliteit aan de 

wereldeconomie zal naar verwachting USD 

6 biljoen bedragen in 2021, tegenover USD 3 

biljoen in 2015 (Cybersecurity Ventures, 2020)

•  De digitale mainport biedt werk aan ca. 345.000 

mensen in Nederland (Stichting Digitale 

Infrastructuur Nederland, 2018)

De inzet van ICC

Binnen de ICC Business Action to Support 

the Information Society (BASIS) worden best 

practices uitgewisseld over de manier waarop 

nieuwe technologieën bij kunnen dragen aan het 

realiseren van duurzame economische groei. ICC 

BASIS is woordvoerder namens het internationale 

bedrijfsleven in vergaderingen van de Verenigde 

Naties, het Internet Governance Forum en de 

Internet Corporation for Assigned Names and 

Numbers. Het ICC Digital Trade Standards Initiative 

(DSI) heeft tot doel tot een verdere standaardisatie 

van dataformaten van B2B en B2G processen 

te komen voor digitale handelstransacties in de 

internationale toeleveringsketens.  

•  ICC Cyber Security Guide for Business

•  Trade in the Digital Economy: A Primer on 

Global Data Flows for Policymakers

•  ICC Identity Management Guide
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Over ICC The world business organization

Deze ‘Prioriteiten in WereldZaken 2021-23’ vormen de beleidsprioriteiten van 

ICC Nederland. Met deze prioriteiten vestigt ICC Nederland de aandacht op 

thema’s die van groot belang zijn voor het creëren van een goed klimaat voor 

internationaal zakendoen en een gelijk speelveld. Ze vormen de noodzakelijke 

basis voor internationaal opererende bedrijven om succesvol te zijn.

ICC Nederland is onderdeel van ICC The world business 

organization, de grootste ondernemersorganisatie ter 

wereld. ICC werd in 1919 opgericht door ondernemers 

vanuit de overtuiging dat waar landen handel 

drijven, de kans op oorlog minder groot is. Onder 

het motto van ‘Merchants of Peace’ zet ICC zich in 

voor een goed klimaat voor wereldwijd zakendoen 

en eerlijke concurrentie. ICC is een belangrijke speler 

bij internationale fora, zoals de VN, WTO, G20 en bij 

nationale overheden. Het internationale secretariaat is 

gevestigd in Parijs. 

In ICC’s internationale beleidscommissies worden 

standpunten ontwikkeld namens het mondiale 

bedrijfsleven op de beleidsterreinen die direct 

samenhangen met of randvoorwaardelijk zijn aan 

internationale handel en investeringen. Het is het 

op consensus gebaseerde beleidsproces dat een 

uitstekend platform biedt voor het ontwikkelen van 

beleidsstandpunten, standaarden en richtlijnen. 

ICC is uniek vanwege de rol die de organisatie 

speelt bij zelfregulering: ondernemers over de hele 

wereld gebruiken de ICC regels en standaarden 

voor de hele cyclus van internationaal zakendoen. 

Voorbeelden zijn de ICC Incoterms® regels, de 

standaarden voor het internationaal betalingsverkeer, 

waaronder bankgaranties en letters of credit, en 

de modelcontracten. Ten slotte is ICC’s Court of 

Arbitration, opgericht in 1923, het voornaamste instituut 

voor alternatieve commerciële geschillenbeslechting. 

ICC is een private organisatie, die wordt gefinancierd 

door haar leden: internationaal opererende bedrijven. 

ICC Nederland is een vereniging en opereert als 

een van de 90 National Committees die onderdeel 

uitmaken van het unieke mondiale ICC netwerk. Het 

bureau van ICC Nederland, gevestigd in Den Haag, 

vertegenwoordigt zowel de mondiale organisatie 

als haar Nederlandse achterban en brengt ICC 

standpunten onder de aandacht bij Nederlandse 

beleidsmakers en politici.
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M
IJLPA

LEN

Een groep ondernemers richt in Parijs de 

International Chamber of Commerce (ICC) op

Een groep Nederlandse ondernemers richt  

ICC Nederland op

ICC richt de International Court of Arbitration 

op in Parijs

De eerste editie van de ICC UCP documentaire 

kredieten verschijnt

De eerste regels voor de Uniform Customs 

and Practice for Documentary Credits (UCP) 

verschijnen 

ICC is aanwezig bij de Bretton Woods 

conferentie als vertegenwoordiger van het 

internationale bedrijfsleven 

ICC is als representant van de private sector 

aanwezig bij de Conference on International 

Organization. Hier wordt het Handvest van de 

Verenigde Naties ondertekend.

ICC publiceert als eerste 

ondernemersorganisatie anti-corruptie 

richtlijnen

ICC is betrokken bij de totstandkoming van het 

OESO Anti-corruptieverdrag

Op aandringen van ICC komt het Verdrag van 

de Verenigde Naties tegen Corruptie tot stand 

De ICC International Court of Arbitration 

behandelt 20.000ste arbitragezaak

ICC is de eerste ondernemersorganisatie die de 

waarnemersstatus bij de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties krijgt toegekend

ICC Nederland is initiatiefnemer van de 

nationale Week van de Integriteit
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Voor vragen kunt u contact opnemen met het bureau van ICC Nederland.
Bezuidenhoutseweg 12 | 2594 AV Den Haag | Nederland
T +31 (0)70 383 66 46 | E info@icc.nl | www.icc.nl | @ICCNederland
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