
 

 

 

 

Belgisch Nationaal Contactpunt voor 

OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen 

 

Bijlage 1: Werking van het expertennetwerk van het Nationaal 
Contactpunt voor de OESO-Richtlijnen voor Multinationale 

Ondernemingen. 
 

 

1. DOEL 

 

Sinds de herziening van de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen in mei 

2011 is de behoefte aan een specifieke expertise in het kader van het Nationaal 

Contactpunt sterk toegenomen. 

 

Door de invoering van nieuwe verplichtingen inzake maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in domeinen als mensenrechten, rechten van de consument, milieu, 

corruptiebestrijding, uitbreiding van de ketenverantwoordelijkheid, due diligence en de 

sectoraanpak in het kader van een proactief plan, beschikt het NCP niet altijd over de 

nodige expertise om alle vraagstukken te kunnen behandelen die het voorgelegd krijgt. 

 

De samenstelling van een netwerk van experten heeft tot doel deze leemte te vullen. 

 

Met de oprichting van dit netwerk, bestaande uit experten met diverse competenties uit 

verschillende kringen, wil men alle domeinen en technieken in verband met de OESO-

Richtlijnen kunnen bestrijken en steeds de nodige expertise kunnen aanbrengen. 

 

 

2. WERKING 

 

De deskundigen van het netwerk kunnen adviezen uitbrengen of raad geven aan het 

NCP, op eigen initiatief of op verzoek van het NCP. 

 

Deze adviezen kunnen niet alleen over algemene kwesties gaan die aan het NCP worden 

voorgelegd, maar ook over specifieke dossiers die bij het NCP worden ingediend over 

Belgische ondernemingen die de OESO-Richtlijnen niet nageleefd zouden hebben. 

 

Wanneer de experten gevraagd wordt vergaderingen van het NCP bij te wonen, wordt 

hun de gelegenheid geboden adviezen uit te brengen of aanbevelingen te doen. Zoals 

het huishoudelijk reglement van het NCP aangeeft, hebben de experten geen stemrecht. 
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De adviezen en aanbevelingen van de experten zijn van buitengewoon grote waarde, 

maar ze zijn niet bindend voor de beslissingen die door het NCP genomen worden, 

behalve na motivering. 

 

Het NCP streeft naar een enge samenwerking met het netwerk van experten. 

Zo zal het NCP belangrijke zaken of problemen voor advies aan de experten kunnen 

voorleggen, naargelang hun kennisdomein, met name ter voorbereiding van de 

vergaderingen van de OESO. 

 

Daarnaast is het belangrijk dat de experten het NCP op de hoogte houden van nieuwe 

trends of ontwikkelingen in hun kennisdomein. 

 

Daarom is er overeengekomen om geregeld vergaderingen met het NCP te organiseren, 

alsook ten minste een keer per jaar een algemene vergadering. 

 

Voor de behandeling van bepaalde dossiers blijkt soms een ver doorgedreven expertise 

vereist te zijn, zodat er ook een beroep op het expertennetwerk gedaan zal worden om 

te weten te komen welke personen of organisaties het best gecontacteerd worden om 

de betreffende expertise te verkrijgen. 

 

Het NCP kan tevens een beroep doen op de experten om door het NCP georganiseerde 

thematische of sectorale ronde tafels voor te bereiden of in goede banen te leiden. 

 

Op eigen initiatief of op vraag van het NCP kunnen de experten publicaties en/of 

rapporten ter beschikking stellen. 

 

Van zijn kant zal het NCP belangrijke rapporten ter kennis van de experten brengen als 

teken van nauwe samenwerking, zodat zij op de hoogte kunnen blijven van de lopende 

dossiers. 

 

Het NCP verlangt dat vertrouwelijkheid in acht genomen wordt wanneer de experten in 

bepaalde dossiers tussenkomen. 

 

3. STATUUT EN ANDERE BEPALINGEN 

 

De experten van het netwerk treden in eigen naam op. Zij doen geen uitspraken en 

drukken geen mening uit in naam van de organisatie of de onderneming waartoe zij 

behoren. 

 

De experten werken op vrijwillige basis en kunnen steeds aan het NCP laten weten dat 

zij niet langer van het netwerk deel willen uitmaken. Zij dienen dit te melden aan het 

secretariaat van het NCP (de heer Cyril Liance, Federale Overheidsdienst Economie, 

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, Tel: 02/277.81.63, 

cyril.liance@economie.fgov.be). 

mailto:cyril.liance@economie.fgov.be
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De samenstelling van het netwerk wordt gepubliceerd op de website van het NCP en 

wordt systematisch bijgewerkt door het secretariaat telkens iemand het netwerk 

vervoegt of verlaat. 

 

Alle adviezen en/of aanbevelingen worden gericht aan het NCP en niet aan diens leden, 

ook als de vraag om advies van een of meerdere leden van het NCP uitgaat. 

 

De communicatie tussen de experten van het netwerk en het NCP verloopt dan ook 

systematisch via het secretariaat van het NCP. 

 

Gezien de beperkte werkingsmiddelen van het NCP verlenen de experten hun 

medewerking in principe gratis. 

 

De experten hebben niettemin recht op een verplaatsingsvergoeding conform het KB 

van 18 januari 1965 (regeling voor de verplaatsingskosten van ambtenaren) wanneer 

zij deelnemen aan vergaderingen en evenementen die georganiseerd worden door het 

NCP. 

 

Wanneer de expertise die in een dossier of in een specifieke materie geleverd wordt erg 

uitgebreid is of een aanzienlijke tijdsinvestering vergt, zal het secretariaat van het NCP 

een passende adviesvergoeding storten aan de betrokken expert of experten. Deze 

vergoeding wordt onderling afgesproken. 
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