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A. CONTACTINFORMATIE 

 

Het Belgisch Nationaal Contactpunt is gevestigd bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, 
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel 
België 
Tel. : 0032 2 277 72 82 
E-mail : colette.vanstraelen@economie.fgov.be 

Website : www.oecd-guidelines.fgov.be  

 

 

B. INSTITUTIONELE ORGANISATIE 

 

 

Het NCP is drieledig samengesteld en bestaat uit afgevaardigden van de werkgeversorganisaties: 

 

- VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) 

- Agoria (Federatie van de Technologische Industrie) 

- Essenscia (Belgische Federatie van de Chemische Industrie) 

 

van de vakverenigingen: 

- ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond) 

- ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) 

- ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België) 

 

van een aantal federale overheidsdiensten: 

- FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

- FOD Justitie 

- FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

- FOD Buitenlandse Zaken 

 

en van de drie gewesten: 

- ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond) 

- ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) 

- ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België) 

 

 

Het voorzitterschap is in handen van de heer Marc Van Hende, ere-directeur-generaal van de 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. 

mailto:colette.vanstraelen@economie.fgov.be
http://www.oecd-guidelines.fgov.be/


    p. 2 / 4 
 

Het secretariaat wordt verzorgd door mevrouw Colette Vanstraelen en de heer Rend Haffar van de 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. 

 

In de loop van het jaar stelde het Belgische NCP een expertennetwerk samen. Dit gebeurde vanuit 

de vaststelling dat het NCP niet altijd zelf over de nodige expertise beschikt voor de domeinen die 

het dient te behandelen, vooral na de fundamentele herziening van de OESO-Richtlijnen in mei 

2011. Bij deze herziening werden nieuwe domeinen toegevoegd, zoals ketenverantwoordelijkheid 

en due diligence. Er kwam ook een nieuw hoofdstuk bij over het belangrijke thema 

mensenrechten. 

 

Het NCP stelde daarom een netwerk samen van deskundigen met verschillende kennis en 

achtergrond die hun expertise ter beschikking kunnen stellen, op eigen initiatief of op verzoek van 

het NCP. 

 

De namen en kennisdomeinen van de experten zijn te vinden op de website van het NCP op het 

volgende adres: 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/Maatschappelijk_verantwoord_ond

ernemen/OESO-richtlijnen_multinationals/Nationaal_Contactpunt_Belgie/Reseau_d_experts/ 

 

 

Het budget van het NCP maakt deel uit van het budget van de FOD Economie, KMO, Middenstand 

en Energie. 

 

Het jaarbudget van het NCP bedraagt minder dan 50.000 USD. 

 

Het NCP stelt 1,3 voltijds equivalenten tewerk. 

 

Een samenhangend beleid is voor het Belgische NCP en voor de Belgische regering een 

kernelement. Het NCP maakt deel uit van de werkgroep over maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Deze werkgroep is belast met het nationaal actieplan voor responsible business 

conduct. Momenteel werkt het Belgische NCP in deze werkgroep mee aan een nationaal actieplan 

mensenrechten en bedrijven. 

 

 

C. INFORMATIE EN PROMOTIE 

 

Het Belgische NCP beschikt over een specifieke website: www.oecd-guidelines.fgov.be . 

Naast de algemene informatie en de mogelijkheid om de OESO-Richtlijnen en andere documenten 

van de OESO te downloaden, hebben de belangrijkste pagina’s van de site betrekking op: het 

nationaal contactpunt in België (met persberichten, jaarverslagen, documenten, expertennetwerk), 

het indienen van een specifiek dossier, en de FAQ - veelvuldig gestelde vragen. 

 

Het NCP stelt jaarlijks samen met zijn leden een actieplan op. Het betreft daarbij voornamelijk 

promotie- en informatieacties, niet alleen rond de OESO-Richtlijnen, maar ook over de 

verschillende initiatieven, projecten en documenten die het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen versterken. Het actieplan is bedoeld voor de leden van het NCP, die er regelmatig de 

stand van zaken van opvolgen. 

 

De aanvraagformulieren die met name aan het Belgische agentschap voor exportkrediet gericht 

worden, bevatten een door de investeerder te ondertekenen pagina waarbij hij verklaart kennis 

genomen te hebben van de OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Daarnaast 

vermelden de voorzitter, het secretariaat en de leden van het NCP geregeld de kenmerken en de 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/Maatschappelijk_verantwoord_ondernemen/OESO-richtlijnen_multinationals/Nationaal_Contactpunt_Belgie/Reseau_d_experts/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/Maatschappelijk_verantwoord_ondernemen/OESO-richtlijnen_multinationals/Nationaal_Contactpunt_Belgie/Reseau_d_experts/
http://www.oecd-guidelines.fgov.be/
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voordelen van de OESO-Richtlijnen tijdens de vergaderingen of de evenementen waaraan zij 

deelnemen. 

 

Op 4 februari 2014 organiseerde het Belgische NCP in de kantoren van de FOD Economie een 

seminarie over het thema « Mensenrechten, een bijzondere uitdaging voor de ondernemingen ». 

Het werd bijgewoond door meer dan 70 personen, en er werden presentaties gegeven door 

afgevaardigden van Belgische bedrijven die internationaal actief zijn alsook door afgevaardigden 

van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, van BIAC en van 

TUAC. 

 

Het NCP neemt geregeld deel aan vergaderingen of evenementen met de stakeholders. Dat 

gebeurt meer in het bijzonder in het kader van ontmoetingen met een ruime visie van het 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

In dat kader publiceerde het NCP op 7 februari 2014, na uitgebreid overleg met de diverse 

betrokken partijen, een verslag alsmede aanbevelingen met betrekking tot de brandveiligheid en 

gebouwveiligheid in de kledingsector in Bangladesh. 

 

Het NCP onderhoudt rechtstreekse contacten met een aantal partnerorganisaties van de OESO 

en/of andere organisaties die actief zijn op het vlak van responsible business conduct, zoals: UN 

Global Compact, Global Reporting Initiative, ISO 26000. 

 

 

D. TOEPASSING IN SPECIFIEKE GEVALLEN  

  

De procedure voor de behandeling van specifieke gevallen door het NCP staat beschreven in het 

huishoudelijk reglement van het NCP. 

 

Tijdens de beschouwde periode werd er 1 specifiek geval behandeld door het Belgische NCP.  

 

Het grootste probleem bij de behandeling van het specifiek geval was dat een van de partijen zich 

niet aan de vertrouwelijkheidsclausule had gehouden en meegewerkt had aan een artikel in de 

pers.  

 

 

E. PROACTIEVE AGENDA  

 

Het Belgische NCP is in de loop van het jaar in verschillende domeinen bijzonder actief geweest, 

dankzij de inzet van de voorzitter, het secretariaat, zijn leden en zijn expertennetwerk. 

Het NCP heeft diverse bijeenkomsten en ronde tafels georganiseerd of heeft eraan deelgenomen. 

Organisatie van een ronde tafel met verschillende betrokkenen van de non-ferro-sector 

(27/11/2014). 

Tijdens deze ronde tafel werden uiteenzettingen gehouden door afgevaardigden van de OESO en 

van de Europese Commissie. De afgevaardigde van de OESO ging dieper in op de « Due 

Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-

Risk Areas », terwijl de afgevaardigde van de Europese Commissie de ontwerpverordening van de 

Europese Commissie (wetgevingsproces is lopende) voorstelde voor een zelfcertificatieregeling 

voor de invoerders van tin, tantaal, wolfraam en goud (3T+G) afkomstig uit conflict- of 

risicogebieden. Talrijke vertegenwoordigers van bedrijven, federaties en ngo’s namen hieraan 

deel.  
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Op initiatief van het Belgische NCP werden drie ronde tafels (van het multistakeholder-type) 

georganiseerd over de kledingsector, met name in Bangladesh. Er werden positieve resultaten 

genoteerd vanuit de sector en de betrokken bedrijven. Het NCP heeft meer bepaald de Belgische 

bedrijven aanbevolen om het « Bangladesh Accord on Fire and Building Safety » te ondertekenen.  

Het NCP nam eveneens deel aan initiatieven die werden georganiseerd door andere organisaties, 

met de bedoeling zijn standpunt hieromtrent kenbaar te maken. 

 

 

F. SAMENWERKING EN PEER-LEARNING 

 

Het Belgische NCP blijft geïnteresseerd in het organiseren van een peer learning met andere 

NCP’s. Zo een evenement is gepland voor 2015. 

 

 
 

MODEL VOOR HET INDIENEN VAN EEN SPECIFIEK GEVAL 

 

 

Titel : Jan De Nul NV - project Sabetta 

NCP leader:  België 

NCP ondersteuning: geen 

Datum van indiening: 10 september 2013 

Beschrijving: Specifiek geval ingediend op 10 september 2013 door de ngo Greenpeace met 

betrekking tot een mogelijke niet-naleving van bepaalde OESO-Richtlijnen voor multinationale 

ondernemingen door de firma Jan De Nul NV in verband met het project voor de haven van 

Sabetta, in Arctisch Rusland. Greenpeace heeft uitdrukkelijk aan het NCP gevraagd het overleg 

met de onderneming te herstellen en te faciliteren. 

Thema(‘s): hoofdstuk VI, leefmilieu 

Gastland: Russische Federatie 

Bron: ngo 

Sector: baggerwerken / bouw 

Status: afgesloten op 24 september 2014 

Publicatie: persbericht gepubliceerd op 24 september 2014 

Plaats van publicatie:  

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/Maatschappelijk_verantwoord_ond

ernemen/OESO-richtlijnen_multinationals/Nationaal_Contactpunt_Belgie/berichten/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaal Contactpunt in België voor OESO-Richtlijnen 

Federale Overheidsdienst Economie, City Atrium, Vooruitgangstraat, 50, 1210 Brussel, Tel : 02 277 72 82 

www.oecd-guidelines.fgov.be   http://mneguidelines.oecd.org 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/Maatschappelijk_verantwoord_ondernemen/OESO-richtlijnen_multinationals/Nationaal_Contactpunt_Belgie/berichten/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/Maatschappelijk_verantwoord_ondernemen/OESO-richtlijnen_multinationals/Nationaal_Contactpunt_Belgie/berichten/
http://www.oecd-guidelines.fgov.be/
http://mneguidelines.oecd.org/

