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1. INSTITUTIONELE ORGANISATIE 
 
Het Belgisch Nationaal Contactpunt is gevestigd bij de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie,  
Algemene Directie Economisch Potentieel, 
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel 
België 
Tel. : 0032 2 277 72 82 
Fax : 0032 2 277 53 06 
E-mail : colette.vanstraelen@mineco.fgov.be 
 
Het Belgisch Nationaal Contactpunt heeft een drieledige structuur (regeringen, 
bedrijven, vakverenigingen) en is als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter van het Nationaal Contactpunt: de heer M. Van Hende, directeur-generaal 
Economisch Potentieel bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie.  
 
Secretariaat: mevrouw C. Vanstraelen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie. 
 
Een vertegenwoordiger van de hierna genoemde federale overheidsdiensten: 

- FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 
- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
- FOD Justitie 
- FOD Financiën 
- FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
- FOD Buitenlandse Zaken 

 
Een vertegenwoordiger van elke gewestelijke overheid: 

- Vlaams Gewest 
- Waals Gewest 
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
Een vertegenwoordiger van de volgende werkgeversorganisaties: 

- VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) 
- Agoria (Federatie van de Technologische Industrie) 
- Essenscia (Belgische Federatie van de Chemische Industrie) 

 
Een vertegenwoordiger van de volgende vakverenigingen: 

- ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond) 
- ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) 
- ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België) 



 
 
B. INFORMATIE EN PROMOTIE 
 
 Zoals in de voorgaande verslagen reeds werd toegelicht, maakt het Belgische 
NCP als belangrijkste informatiebronnen gebruik van een website en een brochure. 
Deze laatste moet de verspreiding van informatie vergemakkelijken naar aanleiding 
van een hele reeks evenementen die georganiseerd worden rond verschillende thema’s 
die in verband staan met de OESO-Richtlijnen. 
Daarnaast werd heel wat energie besteed aan het bijwerken van de OESO-Richtlijnen. 
Daartoe diende geregeld contact opgenomen te worden met verschillende 
gesprekspartners, wat in zekere zin ook als een vorm van promotie gezien kan 
worden. 
 
 
C. TOEPASSING IN SPECIFIEKE GEVALLEN  
  
 Een dossier dat in het voorjaar van 2010 door een ngo was ingediend, liep 
enige vertraging op doordat het luchtverkeer lam was komen te liggen als gevolg van 
de vulkaanuitbarsting in IJsland. Dit dossier werd reeds in het verslag van vorig jaar 
vernoemd. Het betreft een bedrijf uit de baggersector dat betrokken is bij de bouw van 
een haven in India. 
Dit dossier werd afgesloten met de publicatie van een persbericht, dat een reeks 
aanbevelingen aan de verschillende betrokkenen bevat. 
 
Een tweede dossier werd in december 2010 ingediend door de minister voor 
Ondernemen. Het betreft de bedrijvigheid van een onderneming uit de 
geldtransportsector.  Het onderzoek en de bemiddeling hadden voornamelijk 
betrekking op hoofdstuk IV. Gezien de vereiste spoed besloot het NCP de 
evaluatiefase over te slaan en onmiddellijk de fase van het grondig onderzoek aan te 
vatten. 
Gezien de zeer specifieke omstandigheden van het dossier, waarover in België 
bovendien een gerechtelijk onderzoek loopt, kon er niet echt tot een akkoord gekomen 
worden. In januari 2011 werd een persbericht gepubliceerd. 
 
België heeft tot op heden voor de publicatie van het persbericht nog nooit de 
toestemming van de partijen gevraagd. Niettemin wisten de verschillende partijen 
reeds op het einde van de bemiddelingsfase duidelijk welke informatie het persbericht 
zou bevatten.  
 
In december 2010 diende een ngo een dossier in met betrekking tot de activiteiten van 
een Belgische onderneming in Kameroen. 
In Frankrijk en in Luxemburg werden dossiers ingediend over dezelfde zaak. In 
overleg met het Franse en het Luxemburgse NCP werd besloten dat de zaak het best 
door Frankrijk ter harte werd genomen.  
Naar aanleiding van de regelmatige contacten die wij met het Franse NCP gehad 
hebben, blijkt de evaluatie nog niet afgesloten te zijn. 
 
 
 



 
 
D. VARIA 
 
  Het NCP besteedt veel aandacht aan de kerncriteria, zijnde 
zichtbaarheid, toegankelijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid 
Niettemin moest het NCP het afgelopen jaar een groot deel van zijn energie besteden 
aan het bijwerken van de OESO-Richtlijnen, een taak die als prioritair beschouwd 
werd. 
 
 
 
 


