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Boekbesprekingen

De afdwingbaarheid van gedragscodes op het
terrein van Corporate Social Responsibility door
onder meer de consument

Inleiding

In 2015 verschenen drie belangwekkende boeken over
het brede thema van Corporate Social Responsibility
(CSR) en de rol van het privaatrecht, daaronder ook het
consumentenrecht begrepen. Consumenten zijn een be-
langrijke stuwende kracht bij de ontwikkeling van CSR.
Enquêtes tonen aan dat tot wel 90% van de consumenten
in westerse landen de maatschappelijke verantwoordelijk-
heid van bedrijven betrekt bij hun koop- en consumptie-
gedrag.1 In antwoord op deze roep van consumenten (en
ngo’s) om meer verantwoordelijkheid te nemen in bestaan-
de praktijken van uitbuiting, onveilige werksituaties en
milieuvervuiling bij dochtervennootschappen of leveran-
ciers, hebben bedrijven (met name multinationals) ver-
schillende activiteiten en programma’s ontwikkeld om
deze sociale problemen aan te pakken. Naast het verschaf-
fen van (financiële) middelen voor bijvoorbeeld onder-
wijs, hebben bedrijven ook CSR-gedragscodes opgesteld.
Deze codes staan centraal in de hier te bespreken boeken.
De probleemstelling, van waaruit alle drie de boeken
vertrekken, is dat het privaatrecht (inclusief het consu-
mentenrecht) niet zonder meer geschikt is om CSR-ge-
dragscodes af te dwingen. Ten eerste bestaat er onduide-
lijkheid over het bindende karakter van deze codes. CSR-
gedragscodes worden uitgevaardigd door bedrijven en
zijn in eerste instantie geadresseerd aan bestuurders, ma-
nagers en werknemers van het eigen bedrijf. Zij vormen
geen overeenkomsten in de klassieke zin, maar veeleer
een publieke verklaring. Ook is de inhoud van de codes
doorgaans te informeel, vaag en onbepaald om via juridi-
sche wegen tot afdwingbaarheid te komen. Bovendien
verschillen nationale rechtssystemen in sterke mate van
elkaar ten aanzien van de wijze waarop deze codes begre-
pen worden in het kader privaatrechtelijke kernleerstuk-
ken als wanprestatie, onrechtmatige daad en oneerlijke
handelspraktijken. Voor codes die naar hun aard een
grensoverstijgende werking beogen door van toepassing
te zijn op dochtervennootschappen of buitenlandse leve-
ranciers in de handelsketen is dit vanuit het oogpunt van
coherentie en uniformiteit problematisch.
Of de CSR-gedragscodes ook effectief zijn en aldus de
belangen en wensen van consumenten ten aanzien van
aspecten van arbeid, duurzaamheid en veiligheid in de
mondiale productie van consumentengoederen kunnen
verwezenlijken, wordt medebepaald door de mate van
hun afdwingbaarheid voor een rechter. Een centrale vraag
is dus of en in hoeverre deze codes in verschillende syste-
men van nationaal privaatrecht afdwingbaar zijn door
onder meer consumenten die daar hun koop- en consump-
tiegedrag op afstemmen en op welke manier deze situatie
kan worden verbeterd. Deze vraag verbindt de drie ver-
schenen boeken, die hieronder afzonderlijk worden be-
sproken.

Andreas Rühmkorf, Corporate Social
Responsibility, Private Law and Global Supply
Chains, Cheltenham: Edward Elgar 2015, 264 p.

In zijn boek beantwoordt Rühmkorf de vraag hoe het
privaatrecht de werking van CSR bevordert en in hoever-
re die rol verbeterd kan worden. Hij richt zich daarbij
op het Engelse privaatrecht. Dat betekent niet dat het
boek aan belang inboet nu het Engelse recht regelmatig
het gekozen rechtsstelsel is in internationale handel en
het via de common-law-traditie ook zijn invloed heeft
binnen andere nationale rechtsstelsels in de wereld (p. 5).
De analyse spitst zich in het bijzonder toe op vier speci-
fieke domeinen van het Engelse recht, te weten het onder-
nemingsrecht en corporate governance, contractenrecht,
consumentenrecht en onrechtmatige daad. Voor ieder
domein brengt hij de kansen en beperkingen in kaart voor
het ondersteunen en bevorderen van CSR. Zo stelt hij
ten aanzien van het consumentenrecht dat de implemen-
tatie van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken
(2005/29/EG) in de Consumer Protection from Unfair
Trading Regulations 2008 remedies biedt tegen schendin-
gen van een CSR-gedragscode voor zover bedrijven hun
verbondenheid aan die code expliciet noemen in hun
commerciële activiteiten (p. 140). Deze remedies waren
echter tot voor kort slechts beschikbaar voor publiekrech-
telijke autoriteiten. Recente wijzigingen in de wetgeving
(Amendments 2014) geven nu ook consumenten zelfstan-
dige, privaatrechtelijke remedies, waardoor ook zij een
actieve rol kunnen hebben in het ter verantwoording
roepen van bedrijven bij het naleven van onder meer
CSR-gedragscodes.
Het boek van Rühmkorf onderscheidt zich van de twee
hieronder te bespreken boeken door in de analyse over
de rol van het nationale privaatrecht bij de juridische in-
bedding van CSR ook het ondernemingsrecht te betrek-
ken. Daar waar in het ondernemingsrecht de ‘interne’
verhoudingen tussen bestuurders en aandeelhouders
centraal staan, gaat het bij CSR in de eerste plaats om de
activiteiten van de onderneming ten opzichte van buiten-
staanders, zoals werknemers van dochterondernemingen
en leveranciers, gemeenschappen getroffen door lokale
bedrijfsactiviteiten en consumenten. Niettemin kunnen
het ondernemingsrecht en CSR verbonden zijn onder het
Engelse recht via Section 172 van de Companies Act 2006
(p. 39-52). Dit artikel verplicht bestuurders het succes
van de onderneming te bevorderen, daarbij acht slaande
op onder andere de invloed van de bedrijfsactiviteiten op
de gemeenschap en het milieu en relaties met leveranciers,
klanten en anderen. Hoewel Section 172 Companies Act
2006 en andere onderdelen van het Engelse ondernemings-
recht vele mogelijkheden tot ondersteuning van CSR
bieden, komt Rühmkorf tot de conclusie dat in dit
rechtsgebied niet alle mogelijkheden optimaal worden
benut (p. 78).
In hoofdstuk 6 maakt Rühmkorf de balans op: wat zijn
de beperkingen en verworvenheden van het Engelse pri-
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vaatrecht voor de bevordering van CSR? Hij signaleert
dat het privaatrecht algemene instrumenten biedt om
CSR juridisch bindend te maken en af te dwingen en aldus
op belangrijke wijze reguleert, maar hij overweegt tevens
dat die regulering ‘patchy’ is en het aan effectieve (collec-
tieve) remedies ontbreekt (p. 192-210). Zijn aanbevelingen
strekken ertoe de rol van het privaatrecht in de bevorde-
ring van CSR te verbeteren, waarbij hij voor het Engelse
consumentrecht betoogt dat ook verbods- en gebodsacties
open moeten worden gesteld voor consumenten om tegen
schendingen van CSR-gedragscodes te ageren.
In zijn afsluitende hoofdstuk koppelt Rühmkorf zijn
bevindingen aan de instorting van het Rana Plaza-com-
plex in Bangladesh in april 2013, waarbij meer dan 1100
mensen de dood vonden en meer dan 2500 gewonden
vielen. Hij stelt dat de beperkingen die het huidige sys-
teem van privaatrecht kent, heeft bijgedragen aan het falen
van CSR in de mondiale handelsketen. Bij deze tragedie
is dat pijnlijk duidelijk geworden (p. 215). Mijns inziens
is de realiteit veel complexer dan deze stelling doet ver-
moeden. Niet vergeten moet worden dat ook lokale
overheden en het aldaar geldende rechtssysteem debet
zijn aan de Rana Plaza-ramp. Niettemin doet Rühmkorf
een aantal interessante suggesties om tot een sterkere rol
van het privaatrecht in de bevordering van CSR te komen.
Dat het privaatrecht hier van belang is, staat voor
Rühmkorf buiten kijf. Een diepgravende, theoretische
duiding van deze meer politieke, regulerende rol van het
(Engelse) privaatrecht en een analyse van de consequenties
van de voorgestelde wijzigingen voor elementaire begin-
selen van het privaatrecht, zoals de beginselen van auto-
nomie en relativiteit, komt men echter niet tegen in het
boek.

Louise 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, 341 p.

Vytopil begint haar proefschrift met de casus waarmee
Rühmkorf zijn boek eindigt: de tragedie van het Rana
Plaza-complex. De ramp illustreert volgens Vytopil de
grote wordende maatschappelijke druk op multinationals
om hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van
nijpende aspecten van arbeid, duurzaamheid en veiligheid
in hun productie- en handelsketens (p. 2). Ze bespeurt
daarbij een verandering in mentaliteit bij bedrijven: in
toenemende mate maken zij gebruik van CSR-gedragsco-
des en contractuele instrumenten om hun handelsketen
te reguleren. Deze tendens leidt tot de volgende centrale
vraag die het boek beantwoordt: ‘Op welke wijze beïn-
vloeden contractuele instrumenten de aansprakelijkheid
van multinationals en hun handelspartners ten aanzien
van CSR-schendingen in hun handelsketen?’ Daarmee
wordt de aandacht gevestigd op de gevolgen die CSR-
gedragscodes kunnen hebben voor de aansprakelijkheid
van multinationals. Die zijn tweeërlei, namelijk het be-
werkstelligen of juist het beperken van die aansprakelijk-
heid. Het laatste gevolg, dat ziet op het strategische ge-
bruik van CSR-gedragscodes in contracten, vormt een

belangrijke keerzijde van deze codes en krijgt in de con-
clusie van het boek (hoofdstuk 9) kort de aandacht.
Vytopil onderscheidt zich van de auteurs van de andere
twee boeken door ook een empirische analyse uit te
voeren naar het gebruik en de inhoud van de CSR-gedrags-
codes. In Nederland, Engeland en Californië werden
steeds tien tot vijftien multinationals bereid gevonden
om onder meer via interviews informatie te verschaffen
over hun gedragscodes op het terrein van arbeidsrechten
en -omstandigheden en hun contractuele inbedding. Op
die wijze werd het mogelijk om een overzicht te geven
van de thema’s beschreven in die codes, de gebruikte be-
woordingen, het beschikbare instrumentarium voor toe-
zicht en handhaving, de vraag of ondertekening vereist
is en of de codes geïncorporeerd zijn in contracten of al-
gemene voorwaarden. Hoofdstuk 6, waarin inhoudelijke
analyse wordt gepresenteerd, geeft daarom een mooi
overzicht van (een gedeelte van) de contractuele praktijk
van CSR-gedragscodes. Vytopil trekt op basis van haar
sample de voorzichtige conclusie dat de inhoud van de
bestudeerde gedragscodes van de Nederlandse multina-
tionals sterker is dan die van de Engelse en Californische
multinationals (p. 139).
Het is deze praktijk die de grondslag biedt voor de juri-
dische analyse van aansprakelijkheid van multinationals
wegens schending van hun CSR-gedragscodes en andere
activiteiten op dat gebied. In hoofdstuk 7 wordt daarom
in kaart gebracht onder welke omstandigheden dergelijke
aansprakelijkheid naar Nederlands, Engels en Califor-
nisch recht bestaat op grond van het contractenrecht,
onrechtmatige daad en consumentenrecht (misleidende
reclame en oneerlijke handelspraktijken). In hoofdstuk
8 wordt deze analyse gekoppeld aan de gegevens die
Vytopil ontwaarde in de inhoudelijke analyse van CSR-
gedragscodes. Daarbij komt ze tot de conclusie, evenals
Rühmkorf dat stelde voor het Engelse recht, dat er heel
wat obstakels in het nationale privaatrecht te overwinnen
zijn alvorens het tot aansprakelijkheid van multinationals
wegens schending van hun CSR-gedragscodes kan komen.
Sterker nog, volgens Vytopil zullen multinational de co-
des eerder aanwenden om hun aansprakelijkheid te beper-
ken of zelfs uit te sluiten (p. 268).
Vytopil doet geen aanbevelingen om het nationale privaat-
recht te wijzigen en signaleert kort enkele bemoedigende
wetgevingsinitiatieven in onder meer Nederland en het
Verenigd Koninkrijk (p. 269-270). Daar waar ze aanbeve-
lingen doet, richt ze zich tot multinationals, ngo’s en
consumenten. Multinationals zouden hun praktijk van
het opstellen van gedragscodes in algemene zin moeten
verbeteren daar waar zij juridische gevolgen voor hun
aansprakelijkheid en die van hun dochtermaatschappijen
en leveranciers willen bewerkstelligen. Voor ngo’s en
consumenten die overwegen om procedures tegen multi-
nationals starten, wordt aanbevolen niet oneindig veel
tijd en geld te steken in de vraag of de verplichtingen
volgend uit een CSR-gedragscode juridisch bindend zijn
of niet, maar vooral eerst de juiste feiten boven tafel te
krijgen die ten grondslag kunnen worden gelegd aan hun
vorderingen.
Het proefschrift van Vytopil vormt een goed overzicht
van de wijze waarop het privaatrecht in Nederland, En-
geland en Californië het (on)mogelijk maakt om multina-
tionals aansprakelijk te houden voor schendingen van
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hun CSR-gedragscodes. De meerwaarde van het boek zit
vooral in de inzichten die het biedt in de praktijk van het
gebruik van dergelijke gedragscodes door multinationals
gevestigd in verschillende jurisdicties.

Anna Beckers, Enforcing Corporate Social
Responsibility Codes: On Global Self-Regulation
and National Private Law (diss. Maastricht),
Oxford: Hart Publishing 2015, 428 p.

De meest theoretisch gefundeerde bijdrage aan het debat
over de rol van het privaatrecht in het bevorderen van
CSR is het proefschrift van Anna Beckers. In het licht
van het onduidelijke juridische karakter van deze gedrags-
codes en de verschillende benaderingen tussen nationale
systemen van privaatrecht ten aanzien van CSR-gedrags-
codes stelt Beckers zich ten doel theoretisch onderbouw-
de aanbevelingen te doen over de wijze waarop het juri-
dische systeem, het privaatrecht in het bijzonder, om
moet gaan met dergelijke gedragscodes (p. 29). In een
uitvoerig eerste hoofdstuk zet Beckers de thematiek van
haar proefschrift uiteen. Ook zij staat uitgebreid stil bij
de instorting van het Rana Plaza-complex om te laten
zien dat multinationals met het formuleren van CSR-ge-
dragscodes proberen in te springen op de roep van con-
sumenten om meer maatschappelijke verantwoordelijk-
heid te nemen. Om te onderzoeken hoe het privaatrecht
de gedragscodes kracht bij kan zetten, analyseert Beckers
eerst de wijze waarop leerstukken van het huidige privaat-
recht omgaan met (de schending van) deze codes. In het
eerste gedeelte van het boek komen derhalve aan de orde
de aansprakelijkheid wegens wanprestatie (hoofdstuk 3
en 4), onrechtmatige daad (hoofdstuk 4) en oneerlijke
handelspraktijken (hoofdstuk 5). Deze analyse wordt
voorafgegaan door opmerkingen van methodologische
aard (hoofdstuk 2), waarin Beckers onder meer haar
keuze toelicht om het Duitse, Engelse en Amerikaanse
rechtssysteem als uitgangspunt te nemen voor haar ana-
lyse van de privaatrechtelijke inbedding van CSR-gedrags-
codes. Aan de hand van de doctrine en prominente
voorbeelden uit de jurisprudentie brengt Beckers gede-
tailleerd in kaart welke mogelijkheden en obstakels er
bestaan in het contractuele en buitencontractuele aanspra-
kelijkheidsrecht om naleving van de codes af te dwingen.
Ook inventariseert zij daarbij de mogelijke wegen om
het privaatrecht en zijn leerstukken bij te stellen om een
beter afdwingbaarheid van de codes te garanderen.
Deze inventarisatie biedt de grondslag voor de normatieve
analyse (hoofdstuk 6 tot en met 9) in deel 2 van het boek.
Met dit gedeelte onderscheidt Beckers zich met name van
de andere twee hier besproken boeken. Haar voorstellen
tot hervorming richten zich op twee situaties die specifiek
problematisch blijken om afdwingbaarheid in het privaat-
recht te bewerkstelligen, namelijk (i) CSR-gedragscodes
die enkel publiekelijk zijn afgekondigd en niet als zodanig
zijn geïncorporeerd in contracten of algemene voorwaar-
den; en (ii) de invloed van deze codes op de invulling van
standaarden van zorgvuldigheid en op de toepassing van
remedies in geval van schending van deze codes (p. 219-
220). Op basis van de door Friedmann, Teubner en
Collins aangehangen methode van ‘sociological jurispru-
dence’ (hoofdstuk 6), wordt betoogd hoe het privaatrecht

dient te worden aangepast om de regulerende functie die
CSR-gedragscodes vandaag de dag hebben optimaal te
faciliteren (hoofdstuk 7 en 8).
In het concluderende hoofdstuk doet Beckers concrete
voorstellen aan nationale rechters om ten aanzien van
specifieke leerstukken (o.a. precontractuele fase, uitleg,
derdenbeding, maatschappelijke zorgvuldigheid, reme-
dies) andere en ruimere interpretaties van concepten en
theorieën te bezigen. Men moet zich afvragen welke im-
plicaties de voorgestelde wijzigingen zullen hebben voor
het gebruik van gedragscodes. Indien het privaatrecht in
gewijzigde vorm tot een grotere mate van juridisering zal
leiden van gedragscodes, kan, gelet op het feit dat bedrij-
ven niet altijd juridische gevolgen beogen met het opstel-
len van deze codes en daartoe juist informele, vage en
weinig bepaalde bewoordingen gebruiken, dit juist tot
een grotere terughoudendheid leiden bij het opstellen
van dergelijke codes (zie ook Vytopil 2015, p. 268). Dit
laatste punt erkent Beckers, maar weerlegt ze door te
stellen dat dit een noodzakelijk stap is binnen de grotere
evolutie van het privaatrecht ten aanzien van nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen (p. 389). Het lerend
vermogen van het (privaat)recht, begrepen in de geest
van de theorie van autopoiese van Luhmann en Teubner,
is met andere woorden traag, maar zal uiteindelijk in staat
blijken te zijn een betere plaats te bieden aan gedragsco-
des.
Het proefschrift vormt een diepgravende en complete
analyse van het fenomeen gedragscodes op het terrein
van CSR. De analyse is soms zelfs zo breed dat met kan
stellen dat dit afdoet aan de leesbaarheid van het betoog.
Beckers compenseert dit door genoegzaam tussenconclu-
sies in de hoofdstukken te verwerken, zodat de lijn van
het betoog behouden blijft. Lezing van dit boek, tezamen
met de andere zojuist besproken boeken, verdient mijns
inziens aanbeveling voor iedere onderzoeker op de (bre-
de) terreinen van het privaatrecht, consumentenrecht en
handelspraktijken.

Mr. dr. P.W.J. Verbruggen
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