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1. Opdrachten en institutionele organisatie 

 

1.1  Opdrachten 

Het Belgisch Nationaal Contactpunt voor de OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen (NCP) 

heeft voornamelijk twee opdrachten die voortvloeien uit een internationale verplichting.  

De eerste opdracht bestaat erin de informatieverstrekking over de OESO-Richtlijnen en de toepassing van 

de OESO-Richtlijnen door Belgische ondernemingen te bevorderen. 

De voor het laatst op 25 mei 2011 bijgewerkte OESO-Richtlijnen bevatten aanbevelingen betreffende 

maatschappelijk verantwoord ondernemen, en ze bestrijken domeinen als informatieverstrekking, 

arbeidsverhoudingen, milieu, mensenrechten, technologie, mededinging, fiscaliteit, corruptiebestrijding en 

consumentenbescherming.  

De tweede belangrijke opdracht bestaat erin dossiers te behandelen die verband houden met de uitvoering 

van de Richtlijnen, door de rol van bemiddelaar tussen de verschillende betrokken partijen op zich te 

nemen. 

1.2  Institutionele organisatie 

Het voorzitterschap van het NCP was van 2009 tot eind 2017 in handen van de heer Marc Van Hende. Sinds 

januari 2018 wordt het voorzitterschap van het NCP waargenomen door de heer Renaat Schrooten, 

directeur-generaal bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het secretariaat wordt verzorgd 

door de heer Cyril Liance, attaché bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. 

Adres: Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel. 

Website : www.oecd-Guidelines.fgov.be 

Het NCP is drieledig samengesteld. 

Een afvaardiging van de federale overheidsdiensten: 

 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

 FOD Buitenlandse Zaken 

 FOD Justitie 

 FOD Volksgezondheid en Leefmilieu 

 FOD Financiën 
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Een afvaardiging van de drie gewesten.  

Een afvaardiging van de werkgeversorganisaties: 

 Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) 

 De Federatie van de Technologische Industrie AGORIA 

 De Federatie van de Distributie (COMEOS) 

 

Een afvaardiging van de werknemersorganisaties: 

 ACV (Algemeen Christelijke Vakverbond) 

 ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) 

 ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België) 

 

Het NCP beschikt daarnaast ook over een expertennetwerk. 

Dit netwerk bestaat uit een vijftiental personen met verschillende kennis en achtergrond die hun expertise 

ter beschikking kunnen stellen, op eigen initiatief of op verzoek van het NCP, zij het voor een algemeen 

probleem of voor de behandeling van specifieke gevallen.  

Zo bestrijkt dit ondersteunende netwerk alle domeinen van de OESO-Richtlijnen. 

 

2. Algemeen overzicht van de activiteiten in 2017 

Het NCP kwam in 2017 achtmaal bijeen. De Algemene Vergadering met het expertennetwerk vond plaats 

op 2 februari 2017. 

De implementatie van de aanbevelingen van de Peer Review liep ten einde midden 2017 (2.1), er werden 

verschillende promotieactiviteiten georganiseerd (2.2) en er werden twee specifieke gevallen afgesloten 

(2.3). 

2.1 . Opvolging van de Peer Review en herziening van het huishoudelijk 

reglement van het NCP 

De Peer Review van het NCP van 12 en 13 november 2015 mondde op 13 juli 2016 uit in een gedetailleerd 

verslag dat officieel werd overhandigd aan de Belgische ministers van Economie en van Buitenlandse Zaken. 

De activiteiten van het NCP waren tevens gericht op een optimale toepassing van de aanbevelingen. Het 

verslag bevat 20 aanbevelingen om de werking van het NCP te verbeteren. 

Het voorzitterschap en het secretariaat stelden in dezelfde lijn een grondige herziening van het 

huishoudelijk reglement van het NCP voor. De laatste herziening dateert van 2013. 

De discussies hierover werden in april 2017 afgerond met de goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk 

reglement van het NCP. Het secretariaat van het NCP werd door de OESO verzocht een verslag op te maken 

over alle acties die werden ondernomen tijdens de periode van 12 maanden die vooropgesteld was om de 
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aanbevelingen ten uitvoer te leggen. Op 15 juni 2017 werd een volledig verslag gepubliceerd, dat 

vervolgens in december 2017 aan de OESO werd voorgesteld. 

Dankzij de herziening van het huishoudelijk reglement konden verschillende aanpassingen en 

veranderingen gerealiseerd worden: 

 De functies van de voorzitter, van het secretariaat en van de leden van het NCP bestendigen. 

 De rol van het expertennetwerk opnemen in het huishoudelijk reglement en een bijlage toevoegen 

met een gedetailleerde omschrijving van de taken van het expertennetwerk. 

 De leden betrekken via activiteiten die door het NCP georganiseerd worden, en 

publiciteitscampagnes rond evenementen die binnen hun organisaties plaatsvinden. 

 Een tweejaarlijks actieplan opstellen dat jaarlijks bijgewerkt wordt. 

 Een systeem van stemming invoeren in het NCP wanneer geen consensus bereikt wordt. 

 De procedureregels voor de behandeling van specifieke gevallen voorstellen en een bijlage 

toevoegen met de voorwaarden voor het indienen van een specifiek geval.  

 Jaarlijks verslag uitbrengen aan de regering en aan het parlement. 

 Een aantal vereenvoudigingen aanbrengen in de tekst, en ingewikkelde procedures die nooit 

werden toegepast schrappen.  

 De relatie met de coördinerende organen van de ngo’s in België versterken. 

 

 

2.2  Promotieactiviteiten 

In 2017 organiseerde het NCP drie promotieactiviteiten : 

- Ronde tafel over due diligence in de financiële sector en samenwerkingsverband met 

Febelfin 

Presentatie en informatiesessie over de nieuwe due diligence tool van de OESO in het kader van de 

proactieve agenda van de werkgroep van de OESO over maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Voorstelling en bespreking van de huidige best practice in de ondernemingen (KBC en Degroof Petercam). 

Aan het seminarie namen op 20 oktober 2017 een twintigtal personen deel. 

- Informatieve jaarvergadering met de ngo’s 

Als eerste stap naar een versterking van de relatie met het maatschappelijk middenveld organiseerde het 

NCP op 15 juni 2017 een informatieve jaarvergadering voor de ngo’s. Daarnaast werden in de loop van het 

jaar verschillende bilaterale vergaderingen met de ngo’s gehouden om de OESO-Richtlijnen en het werk van 

het NCP te promoten.  

- Conferentie over corruptiebestrijding voor de kmo’s 

In navolging van het evenement dat in december 2016 plaatsvond, organiseerde het NCP in samenwerking 

met het VBO en de Belgische IKK een nieuw evenement met een op de kmo’s gerichte benadering. Daartoe 

werd ter aanvulling van de in december 2016 voorgestelde brochure een aanvullende brochure 

gepubliceerd en voorgesteld op een conferentie die plaatsvond op 7 december 2017. Op dit evenement 

waren zowat 80 personen aanwezig die konden luisteren naar sprekers van de Verenigde Naties, het 

Europees Parlement, de Europese Commissie, de Belgische IKK en de privésector (firma Schréder). Het 

evenement werd georganiseerd in een partnership met het Europese project ACTS (Anticorruption Toolkit 
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for SMEs). Er werd op concrete wijze een praktische evaluatiemethode voorgesteld voor de blootstelling 

van Europese kmo’s aan corruptie.  

In de loop van 2017 nam het NCP tevens deel aan verschillende evenementen waarop het kenbaarheid kon 

geven aan zijn rol. 

In België 

 24.01.2017 Ontmoeting met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 

 26.01.2017 Algemene vergadering van Shift. 

 10.02.2017 Deelname aan de transversale werkgroep voor corruptiebestrijding. 

 22.03.2017 Ontmoeting met de ngo FIAN voor een gedachtewisseling over onderwerpen in 

verband met palmolie (specifiek geval SOCAPALM) 

 17.05.2017 Deelname aan de lancering van de nieuwe code Buysse van de ondernemingen. 

 18.05.2017 Ontmoeting met een delegatie van Argentinië in het kader van de herstructurering van 

het Argentijnse NCP, delen en uitwisselen van best practice. 

 23.05.2017 Ontmoeting met de ngo Fern om van gedachten te wisselen over de activiteiten van het 

NCP (specifiek geval SOCAPALM). 

 20.06.2017 Ontmoeting met de Internationale Federatie voor Mensenrechten. 

 7.09.2017 Ontmoeting met de medewerkers van de nieuwe minister voor kmo’s, de heer Ducarme. 

 8.09.2017 Vervolgontmoeting met de ngo Fern. 

 28.09.2017 Deelname aan de werkgroep voor bestrijding van mensenhandel van de FOD Justitie. 

 13.10.2017 Opleiding inzake de omzetting van Europese richtlijnen, uitwisselen van ervaring inzake 

de richtlijn betreffende niet-financiële informatie. 

 

In het buitenland 

 8-9.02.2017 Deelname aan de lancering van de nieuwe due diligence tool voor de textielsector bij 

de OESO. 

 6-9.03.2017 Vergaderingen van de werkgroep voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

vergaderingen van het investeringscomité van de OESO in Parijs. 

 28.03.2017 Deelname aan de lancering van de nieuwe due diligence tool voor de financiële sector. 

 30-31.03.2017 Forum over corruptiebestrijding van de OESO. 

 19-21.04.2017 Peer revue van het Franse NCP samen met het Canadese en het Marokkaanse NCP 

en met het secretariaat van de OESO. 

 2-4.05.2017 Wereldforum over conflictmineralen van de OESO. 

 26-27.06.2017 Jaarvergaderingen van de NCP’s bij de OESO. 

 28-30.06.2017 Wereldforum over maatschappelijk verantwoord ondernemen van de OESO. 

 19-20.10.2017 Vergaderingen van het investeringscomité bij de OESO. 

 27-29.11.2017 Forum van de Verenigde Naties te Genève met focus op beroepsprocedures. 

 4-6.12.2017 Vergaderingen van de NCP’s en van de werkgroep voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

 

Tot slot speelde het NCP een actieve rol in het eerste jaar van de tenuitvoerlegging van het Nationaal 

Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten dat begin van de zomer 2017 werd goedgekeurd. 
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Dit nationale actieplan telt in totaal 33 acties waarbij verschillende federale overheidsdiensten alsook de 

drie gewesten betrokken zijn. 

Het NCP, vertegenwoordigd door zijn secretariaat, maakt deel uit van de werkgroep maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. Deze 

werkgroep buigt zich sinds zijn oprichting in 2013 over het opstellen en operationeel maken van het 

actieplan. Bij een vijftiental acties is het NCP rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken. 

 

          2.3. Specifieke gevallen 

In de loop van 2017 werd er bij het NCP geen nieuw specifiek geval ingediend.  

Daarentegen kon het NCP twee specifieke gevallen afsluiten, die het in 2018 zal opvolgen. 

In het kader van de uitvoering van de aanbevelingen van de Peer Review publiceert het NCP voortaan 

systematisch een initiële evaluatie alsook een slotcommuniqué en volgt het de aanbevelingen ervan op 

indien nodig. 

Om de banden met krediet- en exportverzekeraars te versterken en hen bij hun besluitvorming te helpen, 

stuurt het Belgische NCP zijn persberichten rechtstreeks naar Credendo en Finexpo. 

- Specifiek geval Groep Etex en vakvereniging BWI (Building and Wood Workers’ 

International)  

Het specifiek geval werd initieel op 29 februari 2016 ingediend bij het Belgische en bij het Argentijnse NCP. 

Volgens de indiener van het dossier (BWI) ging het bij de aantijgingen om inbreuken op de OESO-Richtlijnen 

met betrekking tot de algemene beginselen, informatieverstrekking, mensenrechten, werkgelegenheid en 

arbeidsverhoudingen tijdens een herstructurering van de PlantAzul de Ceramica de San Lorenzo in 

Argentinië (filiaal van de groep Etex). 

Na analyse en overleg, zowel met Etex als met BWI, en na ontvangst van het advies van het 

evaluatiecomité, maakte het NCP op 14 juli 2016 zijn initiële evaluatie bekend.  

Op basis van deze initiële evaluatie stelde het NCP zijn diensten als bemiddelaar voor.  

Het contact tussen BWI en FOCRA verliep moeizaam. Op 3 april 2017 slaagde het NCP er eindelijk in om alle 

betrokken partijen samen te brengen om een mogelijk bemiddelingskader te bespreken. Na verschillende 

aarzelende reacties vanuit de groep Etex besloot de onderneming de revisie van zijn gedragscode te 

vervolgen en er unilateraal de naleving van de OESO-Richtlijnen in te verwerken. Het NCP nam hiervan 

kennis en publiceerde op 17 oktober 2017 een slotcommuniqué.  

Het NCP zal dit dossier opvolgen en alle betrokkenen in april 2018 terug uitnodigen voor een 

vervolgvergadering rond de aanbevelingen.  

- Specifiek geval SOCAPALM 

Het betreft een specifiek geval dat initieel in 2010 was ingediend door het Centre pour le développement 

(Kameroen), de Fondation Camerounaise d’Actions Rationalisées et formations sur l’environnement, 

Sherpa (Frankrijk) en Misereor (Duitsland) tegen de Groupe Bolloré SA (Frankrijk), de Financière du Champ 
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de Mars (België), Socfinal, nu Socfin geworden, en Intercultures, nu Socfinaf geworden (Luxemburg) 

betreffende de palmolieplantages van Socapalm in Kameroen.  

Het dossier was destijds ingediend bij drie NCP’s (Frankrijk, België en Luxemburg). 

Aanvang 2011 werd de behandeling van het specifiek geval toevertrouwd aan het Franse NCP. 

In dit complexe dossier waarin bijna alle aanbevelingen van de OESO-Richtlijnen in het geding zijn, was het 

Franse NCP er in 2013 in geslaagd om zowel door Bolloré als door Sherpa (vertegenwoordiger van alle 

klagende partijen) een gemeenschappelijk actieplan te doen aanvaarden. Dit actieplan moest oplossingen 

brengen voor alle problemen in verband met de exploitatie van palmolieplantages van Socapalm in 

Kameroen. De follow-up was toevertrouwd aan een Franse ngo (GRET).  

Eind 2014 reeds rezen er problemen met het actieplan omdat de Belgisch-Luxemburgse firma Socfin, 

meerderheidsaandeelhouder van Socapalm, weigerde dit toe te passen.  

Het Franse NCP vroeg toen het Belgische NCP om de situatie met betrekking tot Socfin te deblokkeren.  

Ondanks de herhaalde verzoeken van het Belgische NCP in 2015 weigerde Socfin elk overleg met het NCP 

(communiqué van 5 oktober 2015). 

Uiteindelijk, na herhaaldelijk overleg en beraad, liet Socfin zich toch overhalen om zijn standpunt te herzien 

en het NCP te ontmoeten (communiqué van 4 februari 2016). 

Na intensief overleg met het Franse NCP bracht dit laatste op 18 mei 2016 een persbericht uit waarin het 

aankondigde dat het dossier, gezien de overheersende rol van Socfin, werd toevertrouwd aan het Belgische 

NCP, dat de verantwoordelijkheid over het dossier dan ook opnam.  

Op 29 september 2016 vond een eerste vergadering plaats met alle betrokken partijen, behalve Sherpa, dat 

zijn standpunt schriftelijk meedeelde, om terug beweging in het dossier te krijgen. 

Er vond een tweede vergadering plaats op 25 november 2016, bij wijze van vervolgvergadering tussen het 

Belgische NCP en de Groupe Socfin, om te kijken hoe ver het stond met de zaken die gevraagd waren 

tijdens de vergadering van 29 september 2016. Tijdens deze vergadering stelde het Belgische NCP vast dat 

de Groupe Socfin de verwachte elementen nog niet kon aanreiken. Het NCP herinnerde derhalve de 

onderneming aan haar beloften. 

Er werd een derde vergadering georganiseerd op 2 februari 2017, waarbij nu twee betrokken partijen 

aanwezig waren. Sherpa was bereid aan deze ontmoeting deel te nemen om zijn standpunt voor te leggen 

en om kond te doen van de ongerustheid en bezorgdheid van de klagende partijen en van de Kameroense 

partner die belast zou worden met de opvolging van het actieplan. 

Ondanks enkele positieve ontwikkelingen kon de Groupe Socfin nog steeds niet de elementen aanleveren 

die door de NCP’s verwacht werden. De situatie tussen de partijen van het initieel specifiek geval van 2010 

leek dan ook geblokkeerd te zijn. Na de klagende partijen en de Groupe Socfin geïnformeerd te hebben, in 

overleg met het Franse en het Luxemburgse NCP, besloot het Belgische NCP een einde te stellen aan zijn 

bemiddelingspogingen. 

Op 15 juni 2017 werd er een slotcommuniqué met aanbevelingen bekendgemaakt. 

Het NCP zal in de zomer van 2018 ter opvolging van zijn aanbevelingen de betrokken partijen terug 

bijeenbrengen. 
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------------------------------------------------ 

Voor alle punten die in deze samenvattende nota van de activiteiten van het Belgische NCP in 2017 aan bod 

komen, staat het secretariaat van het NCP ter beschikking om nadere informatie te verschaffen, binnen de 

perken van zijn vertrouwelijkheidsplicht. 

 

 

 

 

Renaat Schrooten    Cyril Liance 

Voorzitter van het NCP   Secretaris van het NCP 
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