
 
Communiqué van het Belgisch Nationaal Contactpunt belast met 

de opvolging van de OESO-Richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen 

 
 
 
Het Belgisch Nationaal Contactpunt (NCP) werd door de internationale 
vakbondsorganisatie ITGLWF aangeschreven om een dossier te onderzoeken in 
verband met de eventuele niet-naleving van de OESO-Richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen door het bedrijf GP Garments. Dit bedrijf is gevestigd in Sri Lanka en 
wordt gefinancierd door een Luxemburgse holding en geleid door Belgische 
bestuurders. 
 
 
Besluit 
 
Het NCP heeft dit dossier ontvankelijk verklaard en bemiddelingspogingen tussen beide 
partijen aangevat. Gezien de complexiteit van het dossier in Sri Lanka zowel op juridisch 
als economisch vlak, en gezien het om een conflict ging dat reeds een hele tijd woedde 
voor een dossier werd ingediend, heeft het NCP er voor de eerste maal voor gekozen 
om de bemiddeling toe te vertrouwen aan een professioneel sociaal bemiddelaar. Deze 
onafhankelijke bemiddelaar werd door beide partijen aanvaard. 
Alle inspanningen van deze Belgische expert ten spijt, zijn de beide partijen er niet in 
geslaagd tot een akkoord te komen. Hiervoor zijn er verschillende redenen: het 
respecteren van de vastgelegde data bleek een probleem te zijn voor GP Garments; een 
internationaal onderzoek van de ILO doorkruiste de bemiddeling; het bleek voor GP 
Garments niet vanzelfsprekend dat een oplossing zich vanuit het Belgisch Nationaal 
Contactpunt zou aandienen. Het NCP moet aldus besluiten dat de bemiddelingspoging 
heeft gefaald en dat de tussenkomst van het NCP in deze zaak niet tot het verhoopte 
resultaat, nl. een oplossing voor dit geschil, heeft geleid. 
 
Gegeven de afloop van dit dossier, acht het NCP het noodzakelijk om volgende 
aanbevelingen te richten tot GP Garments, haar aandeelhouders en haar bestuurders, 
met het verzoek hier dringend aandacht aan te geven: 
 
- Het NCP geeft het bedrijf GP Garments, haar aandeelhouders en haar bestuurders de 
zeer sterke aanbeveling om op regelmatige basis betrouwbare en relevante informatie 
m.b.t. haar activiteiten en structuur bekend te maken en dit overeenkomstig hoofdstuk III 
Informatieverstrekking van de OESO-Richtlijnen. 
 
- Het NCP geeft het bedrijf GP Garments, haar aandeelhouders en haar bestuurders de 
zeer sterke aanbeveling om er in de vestigingen met hetzelfde aandeelhouderschap een 
grotere openheid in de communicatie en de relaties met de vakbonden op na te houden 
en dit overeenkomstig hoofdstuk IV Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen van de 
OESO-Richtlijnen. 
 



 
Achtergrond 
 
Het onderhavige dossier werd op 13 juni 2005 ingediend door de internationale vakbond 
ITGLWF (International Textile, Garment & Leather Workers’ Federation) betreffende de 
activiteiten van het bedrijf GP Garments in Sri Lanka. 
 
In het dossier van ITGLWF wordt melding gemaakt van inbreuken tegen bepalingen van 
het hoofdstuk III en IV van de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. 
Volgens de vakbond vervult het bedrijf haar plicht niet inzake informatieverstrekking rond 
haar activiteiten en structuur; respecteert GP Garments het recht niet van haar 
werknemers om zich te laten vertegenwoordigen door een vakbond; en weigert het om 
met de vertegenwoordigers van de vakbond onderhandelingen te voeren. 
 
 
Ter herinnering 
 

De OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn aanbevelingen van 
de regeringen aan hun ondernemingen, waar ze hun bedrijvigheid ook uitoefenen. 
Deze aanbevelingen hebben betrekking op een aantal domeinen zoals de 
publicatie van informatie, tewerkstelling en arbeidsrelaties, milieu, de strijd tegen 
corruptie, de consumentenbelangen, wetenschap en technologie, concurrentie en 
fiscaliteit. Tevens wordt het concept duurzame ontwikkeling geïntroduceerd. De 
implementatie van deze Richtlijnen berust bij de verschillende Nationale 
Contactpunten die belast zijn met de opvolging. 
In België wordt het Nationaal Contactpunt (NCP) voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de Minister van Economie en heeft een tripartite 
samenstelling, namelijk de sociale partners en de vertegenwoordigers van de 
verschillende federale overheidsdiensten en regionale regeringen. 
De rol van het NCP bestaat erin bij te dragen tot de oplossing van vragen gesteld 
in specifieke omstandigheden. Het NCP vergemakkelijkt de toegang tot op 
consensus gerichte, niet-conflictueuze middelen zoals verzoening of bemiddeling. 
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