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Jaarverslag 2019 van het Belgisch Nationaal Contactpunt  

 

1. Opdrachten en institutionele organisatie 

 

1.1  Opdrachten 

 

De OESO-Richtlijnen werden opgesteld in 1976 en werden voor het laatst geactualiseerd op 25 mei 2011. Ze 

bevatten aanbevelingen betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen en bestrijken domeinen als 

informatieverstrekking, arbeidsverhoudingen, milieu, mensenrechten, technologie, mededinging, fiscaliteit, 

corruptiebestrijding en consumentenbescherming.  

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 tweede belangrijke opdracht bestaat erin om meldingen van ngo’s of vakverenigingen te onderzoeken 

over mogelijke inbreuken op de Richtlijnen door een multinationale onderneming die aanwezig is in België 

of een Belgische multinationale onderneming in het buitenland. Het NCP kan dan zijn diensten aanbieden 

waarbij het optreedt als bemiddelaar-verzoener tussen de verschillende betrokken partijen.  

 

1.2  Institutionele organisatie 

 

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

directeur-generaal van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van 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, met 15 leden.  
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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  

 

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)  

Een afvaardiging van de drie gewesten.  

Het NCP beschikt daarnaast ook over een netwerk van experten.  

Dit netwerk bestaat uit een twaalftal 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 specifiek gevallen.  

Zo bestrijkt dit ondersteunende netwerk alle domeinen van de OESO-Richtlijnen.  
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2. Algemeen overzicht van de activiteiten in 2019 

 
Net als in 2017 en in 2018 vergaderde het NCP ook in 2019 acht maal. De eerste vergadering van het jaar 

vond op 21 januari 2019 plaats met het expertennetwerk. 

Wat betreft de specifieke gevallen (2.1) werden twee nieuwe dossiers ingediend bij het NCP. Daarnaast 

werden verschillende evenementen en promotionele activiteiten georganiseerd (2.2). 

Tevens beantwoordde het NCP in totaal vijf parlementaire vragen in 2019, voornamelijk met betrekking tot 

de opvolging van de toepassing van het Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten en het thema textiel. 

          2.1. Specifieke gevallen 

In de loop van 2019 ontving het NCP twee nieuwe specifieke gevallen en rondde het de opvolging af van een 

dossier dat in 2017 was afgesloten. Het publiceerde zijn eerste evaluatie van een in april 2018 ontvangen 

dossier. 

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

systematisch een eerste evaluatie en een eindverklaring en controleert het indien nodig of zijn aanbevelingen 

gevolgd worden.  

Om de banden met de organisaties voor exportverzekering en exportkrediet aan te halen en hen te 

ondersteunen bij hun besluitvorming stuurt het Belgisch NCP zijn communiqués rechtstreeks naar Credendo 

en Finexpo. 

- Specifiek geval Open Secrets-Cals / KBC-KBL 

Het specifiek geval werd oorspronkelijk ingediend op 23 april 2018 bij het Belgische en het Luxemburgse NCP.  

Het is een bijzonder complex dossier waarin verwezen wordt naar de Richtlijnen van 2001 en hun 

terugwerkende kracht ingeroepen wordt voor feiten die dateren van de periode 1977 – 1994. De banken KBC 

en KBL worden beschuldigd van medeplichtigheid in de financiering van wapenleveringen aan het Zuid-

Afrikaanse pro-apartheidsregime. 

 

De Zuid-Afrikaanse ngo’s formuleren vier duidelijke vragen aan de NCP’s:  

 

- Publieke excuses van de KBC en de KBL aan het Zuid-Afrikaanse volk en zijn regering voor het steunen 

van het apartheidsregime en het schenden van het wapenembargo. 

 

- Sancties tegen de twee banken. 

 

- Invoering van een toezichtmechanisme op Europees niveau om ervoor te zorgen dat de banken zich 

niet medeplichtig maken aan schendingen van de mensenrechten door middel van hun activiteiten. 

 

- Vaststelling van een inbreuk op de richtlijnen van de OESO. 
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Het NCP publiceerde uiteindelijk op 24 juni 20191 zijn eerste evaluatie en verklaarde de klacht van de Zuid-

Afrikaanse ngo’s unaniem onontvankelijk op de eerste drie van de vier punten. De geformuleerde eisen vallen 

namelijk buiten het toepassingsgebied van de OESO-Richtlijnen en buiten het mandaat en de bevoegdheid 

van het NCP.  

Met betrekking tot het vierde verzoek, een erkenning van inbreuk op de OESO-Richtlijnen, besliste het NCP 

om deze niet te onderzoeken, aangezien de vermoedelijke feiten tot 40 jaar teruggaan in het verleden en 

een controle van de feiten moeilijk is gebleken. Het NCP vroeg zich ook af in hoeverre de klagers bereid waren 

om de weg van bemiddeling/verzoening in te slaan. 

 

- Specifiek geval Etex Group en vakvereniging BWI (Building and Wood Workers’ International) 

– Vervolg 

Het specifiek geval werd oorspronkelijk ingediend op 29 februari 2016 bij het Belgische en het Argentijnse 

NCP. 

Volgens de indieners van het dossier (BWI) hadden de aantijgingen betrekking op de niet-naleving van de 

OESO-Richtlijnen inzake de algemene beginselen, informatieverstrekking, mensenrechten, werkgelegenheid 

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

Argentinië (filiaal van de Etex Group). 

Na analyse en overleg, zowel met Etex als met BWI, publiceerde het NCP zijn eerste evaluatie op 14 juli 20162. 

Op basis van deze eerste evaluatie bood het NCP zijn diensten aan.  

Het contact tussen BWI en FOCRA kwam moeizaam tot stand. Op 3 april 2017 slaagde het NCP er eindelijk in 

alle betrokken partijen bijeen te brengen om te praten over een mogelijk kader voor een bemiddeling. Na 

herhaalde aarzelingen van de Etex Group besliste de onderneming de herziening van zijn gedragscode 

unilateraal voort te zetten. Het NCP nam hiervan nota en publiceerde een eindverklaring op 17 oktober 

20173.  

Het NCP had in eerste instantie een opvolging van zijn aanbevelingen na zes maanden voorgesteld, in april 

2018. De Etex Group gaf aan dat er meer tijd nodig was om tot een resultaat te komen, omdat met de 

herziening een diep en breed proces in de onderneming gemoeid was. Er werd toen een nieuwe termijn van 

zes maanden toegekend4.  

Op 19 december 20185 ontmoetten de Etex Group en de vakvereniging BWI elkaar voor een 

gedachtewisseling over de nieuwe gedragscode van de onderneming. Er zij hier vermeld dat op het moment 

van de presentatie de gedragscode nog niet bekend gemaakt en derhalve nog steeds strikt vertrouwelijk was. 

                                                           
1 Zie communiqué van het Belgisch NCP : 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ondernemingen/OpenSecrets-CALS-KBC-EN-Initial-Assessment-
24.06.2019.pdf 
2 Zie communiqué van het Belgisch NCP :  
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Initi%C3%ABle-evaluatie-Etex-Building-and-Wood-
Workers-International-BWI.pdf  
3 Zie communiqué van het Belgisch NCP :  
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Slotcommunique-ncp-Etex-Groep-BWI.pdf  
4 Zie communiqué van het Belgisch NCP :  
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Vervolgcommunique-NCP-Belgie-Etex-Groep-BWI.pdf 
5 Zie communiqué van het Belgisch NCP : 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Vervolgcommunique-NCP-Belgie-Etex-Groep-BWI.pdf 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/OpenSecrets-CALS-KBC-EN-Initial-Assessment-24.06.2019.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/OpenSecrets-CALS-KBC-EN-Initial-Assessment-24.06.2019.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Initi%C3%ABle-evaluatie-Etex-Building-and-Wood-Workers-International-BWI.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Initi%C3%ABle-evaluatie-Etex-Building-and-Wood-Workers-International-BWI.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Slotcommunique-ncp-Etex-Groep-BWI.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Vervolgcommunique-NCP-Belgie-Etex-Groep-BWI.pdf
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De verschillende delen van de gedragscode werden uitgebreid toegelicht. Het actieplan om deze nieuwe code 

operationeel te maken en intern en extern (met name leveranciers) te verspreiden, werd eveneens 

voorgesteld. 

Naar aanleiding van de presentatie van de Etex Group kon BWI vragen stellen, en er kwam een constructieve 

uitwisseling tot stand in de vorm van vragen en antwoorden. BWI bedankte de Etex Group voor zijn 

presentatie en onderstreepte dat de nieuwe gedragscode op sommige vlakken innoverend was 

(gegevensbescherming, privacy, etc.). Anderzijds betreurde de vakorganisatie dat het hoofdstuk over de 

dialoog met de vakorganisaties vrij beperkt was, ook al waren de basiselementen aanwezig. Ook zou het goed 

geweest zijn als er voor de werknemers voorzien was geweest in een interne verweerregeling, die zo neutraal 

en onafhankelijk mogelijk zou dienen te zijn. 

Het eindresultaat stemt overeen met de aanbevelingen van het Belgisch NCP, alleen is het jammer dat dit 

verkregen werd buiten het klassieke kader van bemiddeling/verzoening, en zonder voorafgaand en grondig 

overleg met de vakorganisaties. 

- Specifiek geval Ab-Inbev en de vakorganisatie IUF 

Dit specifiek geval werd op 3 april 2019 ingediend bij het Belgisch NCP door de internationale vakorganisatie 

IUF, die gespecialiseerd is in de HORECA-sector, tegen de multinational Ab-Inbev, en meer bepaald 

betreffende diens activiteiten in India in de productievestiging Sonepat.  

De vakbond heeft het over een inbreuk op de OESO-Richtlijnen betreffende hoofdstuk 4 (mensenrechten) en 

5 (werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen). Meer bepaald de verhoudingen tussen de lokale vakbond en 

het lokale management zijn al twee jaar gespannen als gevolg van verschillende ontslagen na intern betwiste 

syndicale verkiezingen en verschillende gerechtelijke stappen tegen bepaalde werknemers wegens slecht 

gedrag en vervalsing van diploma’s. Een meerderheid van de werknemers steunt de blokkade, terwijl een 

minderheid gesprekken is aangegaan met het lokale management. De twee partijen van het dossier delen de 

vaststelling dat het lokale sociale klimaat bijzonder slecht is en dat de productie van de onderneming verre 

van optimaal is. 

Belangrijk in dit dossier is de positieve houding van de twee partijen om tot een oplossing te komen. Er 

vonden verschillende constructieve gesprekken plaats tussen het NCP en de partijen voor de publicatie van 

de eerste evaluatie op 24 juni 20196. Het NCP bood toen zijn diensten aan, die door beide partijen werden 

aanvaard. 

In de loop van de zomer van 2019 vonden andere gesprekken plaats en er werd een over twee dagen 

gespreide bemiddeling tussen de partijen in Brussel met een deskundige bemiddelaar overeengekomen. 

Voor het Belgisch NCP is het de eerste ervaring van dit type, die mogelijk werd dankzij de aanbevelingen van 

een expert van het NCP waardoor de gepaste persoon geselecteerd kon worden. De bemiddeling vond plaats 

op 25 en 26 november in aanwezigheid van de twee delegaties.  

Het NCP moet nu beslissen over de te nemen maatregelen om gevolg te geven aan deze gesprekken.  

 

- Specifiek geval Banro Corporation en een individuele persoon 

                                                           
6 Zie communiqué van het Belgisch NCP : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ondernemingen/IUF-
ABInbev-EN-Initial-Assessment-24-06-2019.pdf 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ondernemingen/IUF-ABInbev-EN-Initial-Assessment-24-06-2019.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ondernemingen/IUF-ABInbev-EN-Initial-Assessment-24-06-2019.pdf
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Een individuele persoon diende op 4 mei 2019 bij het NCP een klacht in over de onderneming Banro 

Corporation, meer bepaald over haar filiaal Twangiza Mining, met betrekking tot feiten die zich afspeelden 

in de Democratische Republiek Congo (DRC).  

Hoewel de indiener van de klacht zich rechtstreeks en op de eerste plaats richtte tot het Belgisch NCP, richtte 

hij zijn verzoek tevens aan het Amerikaanse, het Britse, het Canadese en het Nederlandse NCP. Er werden 

nog verschillende aanvullende documenten ontvangen op 5 mei 2019.  

In het voorgestelde dossier heeft de persoon in kwestie het over «un conflit insécurisant» dat leidde tot zijn 

ontslag bij Twangiza Mining en dat verband zou houden met het succes van zijn steun met Heineken N.V aan 

168 Congolese oud-medewerkers van Bralima. Optredend als coördinator van de klacht bracht het Belgisch 

NCP de vier andere betrokken NCP’s bijeen op een vergadering in Parijs op 19 juni 2019. Er bleek toen dat bij 

het Amerikaanse, het Canadese en het Britse NCP reeds meldingen binnengekomen met eveneens 

aantijgingen tegen dezelfde onderneming. 

De drie voornoemde NCP’s gaven aan dat zij niet bevoegd waren, omdat de onderneming op de 

Kaaimaneilanden gevestigd was.  

Om dezelfde evidente redenen van territorialiteit kan ook het Belgisch NCP niet tot behandeling van het 

verzoek van de klager overgaan en besluit het dat het dossier onontvankelijk is7. 

 

2.2. Promotieactiviteiten  

In 2019 nam het NCP deel aan verschillende externe promotieactiviteiten. Het organiseerde er ook twee in 

de kantoren van de FOD Economie. Daarnaast nodigde het op de regelmatige vergaderingen met zijn leden 

tevens een afgevaardigde van de ILO uit om te praten over potentiële toenaderingen met het Focal Point van 

de tripartite declaration. 

- Evenement over due diligence specifiek voor de textielsector 

Na meer dan een jaar voorbereiding met de federaties Comeos, Fedustria en Creamoda, het netwerk The 

Shift, de bij het NCP aangesloten vakorganisaties en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, 

organiseerde het NCP op 19 maart 2019 een workshop over verantwoorde toeleveringsketens (due diligence) 

in de kleding- en textielsector. 

Het eerste doel van deze workshop bestond erin de concepten van de gids voor verantwoorde 

toeleveringsketens in de textielsector van de OESO in praktijk te brengen in een reële context, en scenario’s 

en ervaringen te delen en te bespreken.  

Eerst werden de fundamentele principes van due diligence voorgesteld door een experte van de OESO. 

Vervolgens werd in groepen van een tiental vakmensen gedebatteerd over meer specifieke thema’s (risico’s 

bepalen, verantwoord aankoopgedrag, syndicale dialoog, alarm- en preventiemechanismen, enz.) om 

oplossingen aan de praktijk te toetsen en samen na te denken over belangen van de onderneming, haar 

klanten en haar leveranciers in de toeleveringsketen. In deze groepen lichtten enkele Belgische 

ondernemingen (Sioen - JBC – Stanley & Stella) aan de hand van een aantal voorbeelden toe hoe men dit 

goed kan aanpakken.  

                                                           
7 Zie communiqué van het NCP : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Communique-
Onontvankelijkheid-particulier-Banro-Corporation.pdf 

http://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm
http://mneguidelines.oecd.org/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm
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Het was de bedoeling het kennisveld van de deelnemers te verruimen, waar deze zich ook in de 

toeleveringsketen situeren (exporteur of importeur, detailhandelaar of producent, enz.) en van gedachten 

te wisselen om zo tot de beste handelwijzen op het gebied van due diligence te komen. 

 

- Jaarlijkse informatieve vergadering met de ngo’s 

Om de banden met het maatschappelijk middenveld te versterken, organiseerde het NCP op 15 juni 2017 

een eerste informatieve jaarvergadering voor de ngo’s. Het evenement werd herhaald op 7 juni 2018. Een 

derde vergadering vond plaats op 10 oktober 2019 met zes ngo’s voor een presentatie van het NCP en de 

werking ervan, en voor een gedachtewisseling over de werking van buitengerechtelijke regelingen. Op 12 

december beslisten de leden van het NCP, in het kader van een evaluatie van de relaties met de ngo’s, om 

het systeem van jaarlijkse vergaderingen voort te zetten. 

Er vonden in de loop van het jaar ook verschillende bilaterale vergaderingen plaats met de ngo’s binnen een 

optiek om de Richtlijnen en het werk van het NCP te promoten.  

In de loop van 2019 nam het NCP daarnaast ook deel aan verschillende evenementen en opleidingen waar 

het zijn rol kon toelichten. 

In België 

▪ 15.01.2019 Jaarlijkse bijeenkomst van het netwerk The Shift 

▪ 21.01.2019 Jaarvergadering van het NCP met zijn expertennetwerk 

▪ 15.03.2019 Basisopleiding administratief recht 

▪ 19.03.2019 Evenement van het NCP over sensibilisering voor duurzame waardeketens in de sector 

kleding, textiel en schoeisel 

▪ 21.03.2019 Deelname aan een evenement over due diligence georganiseerd door het ACV 

▪ 21.05.2019 Algemene Vergadering van het netwerk The Shift  

▪ 23.05.2019 Nationale overlegronden met de betrokken partijen over het Nationaal Actieplan 

Ondernemingen en Mensenrechten  

▪ 23.08.2019 Ontmoeting met Enabel  

▪ 5.09.2019 Cursus onderhandelingstechnieken 

▪ 10.10.2019 Jaarlijkse vergadering met de ngo’s en de leden van het NCP  

 

In het buitenland 

▪ 12-14.02.2019 Deelname aan het textielforum van de OESO over due diligence in Parijs 

▪ 5-6.03.2019 Vergaderingen van de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de 

OESO in Parijs 

▪ 11-14.03.2019 Vergaderingen van het Investeringscomité van de OESO in Parijs 
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▪ 8-10.04.2019 Vergaderingen Peer Learning tussen NCP’s op uitnodiging van Oostenrijk in Wenen 

▪ 19-21.06.2019 Vergaderingen van de NCP’s bij de OESO 

▪ 23-29.09.2019 Opleiding over de ILO-verklaring in Turijn 

▪ 16-18.10.2019 Vergaderingen Peer Learning tussen NCP’s op uitnodiging van Marokko in Rabat 

▪ 22-25.10.2019 Vergaderingen van het Investeringscomité van de OESO in Parijs 

▪ 4-7.11.2019 Vergaderingen van de Werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en 

vergaderingen van de NCP’s bij de OESO 

 

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

Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten dat in het begin van de zomer van 2017 werd goedgekeurd. 

Het Nationaal Actieplan telt in totaal 33 acties waarbij verschillende federale ministeries en de drie gewesten 

betrokken zijn. 

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

verantwoord ondernemen van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling. Deze werkgroep 

buigt zich over het opstellen en operationeel maken van het plan sinds het in 2013 in het leven werd 

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

 

 

 

Voor alle punten die in deze samenvatting van de activiteiten van 2019 van het Belgisch NCP werden 

genoemd, staat het secretariaat van het NCP ter beschikking om verdere inlichtingen te geven binnen de 

grenzen van zijn plicht tot vertrouwelijkheid. 

 

 

Renaat Schrooten    Cyril Liance 

Voorzitter van het NCP   Secretaris van het NCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

