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2018 was een druk jaar voor het NCP. Het NCP heeft vanuit het OESO-kader twee kerntaken. De 
eerste taak is het behandelen van meldingen over vermeende schendingen van de OESO-
richtlijnen en het faciliteren van een dialoog. De tweede kerntaak is om bedrijven bekend te 
maken met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de toepassing ervan te 
bevorderen.  
 
Daarnaast heeft het NCP sinds 2014 een derde kerntaak: het uitvoeren van bedrijfsoverstijgend 
onderzoek ter duiding en interpretatie van de Richtlijnen voor een bepaalde situatie of sector. Deze 
kerntaak is toegewezen door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in 
het instellingsbesluit van 2014. Vooral de eerste taak nam in 2018 veel tijd in beslag, door het sterk 
gestegen aantal meldingen met een steeds grotere complexiteit. Dit, in combinatie met 
capaciteitsproblemen legde grote druk op het secretariaat en de onafhankelijke leden. Naast het 
behandelen van deze meldingen heeft het NCP zich ook ingezet voor haar tweede taak, onder 
andere door het organiseren van een themabijeenkomst, een MVO-trainingsdag en verscheidene 
andere nevenactiviteiten. Tenslotte is in 2018 het bedrijfsoverstijgend onderzoek naar de olie- en 
gassector afgerond en heeft het NCP gewerkt aan zijn advies aan het kabinet. 
 

Meldingen 
In 2018 heeft het Nederlandse NCP zich met negen meldingen in verschillende stadia van 
behandeling beziggehouden. Het betreft de volgende meldingen: 

- ING (datum van indiening: mei 2017) 
- VEON (datum van indiening: juli 2017) 
- Bresser (datum van indiening: juli 2017) 
- Nuon (datum van indiening: december 2017) 
- IKEA (datum van indiening: september 2018) 
- Een nieuwe melding over milieuschade in januari 20180F
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- Een nieuwe melding over arbeidsrecht in april 2018 
- Een nieuwe melding over belastingontwijking in oktober 2018 
- Een nieuwe melding over arbeidsrecht in oktober 2018 

De melding tegen Bresser in is augustus 2018 afgesloten en de melding tegen Nuon is in december 
2018 afgesloten. Het NCP heeft geen meldingen niet-ontvankelijk verklaard in 2018.  
 
Daarnaast adviseerde en/of ondersteunde het Nederlandse NCP andere NCP’s bij 6 andere 
meldingen waarbij er een link is met Nederland of die mede bij het NL NCP zijn ingediend, maar 
waarbij een ander NCP behandelaar is. Het betreft twee meldingen bij het Japanse NCP (datum van 
indiening: december 2016 en juli 2018), een melding bij het Luxemburgse NCP (datum van indiening: 
september 2017), een melding bij het Italiaanse NCP (datum van indiening: december 2017), een 
                                                           
1 Het eerste moment van publicatie van informatie over ingediende meldingen door het NCP is de publicatie 
van de Eerste Verklaring over ontvankelijkheid. De nieuwe meldingen zijn daarom geanonimiseerd 
weergegeven.   



melding bij het Poolse NCP (datum van indiening: april 2018) en een melding bij het Braziliaanse NCP 
(datum van indiening: augustus 2018).  
 
Het aantal meldingen bij het Nederlandse NCP is de afgelopen jaren sterk gestegen, waardoor het 
aantal Evaluaties van Final Statements ook stijgt. Een jaar na de publicatie van het Final Statement 
voert het NCP een evaluatie van de uitkomst van de melding uit. In 2018 heeft het NCP de melding 
tegen ADSB en de melding tegen de Rabobank geëvalueerd. De evaluatie van de melding tegen 
Heineken/Bralima die in de zomer van 2017 werd afgerond is vertraagd.  
 
(Internationale) voorlichtings- en peer learning activiteiten 
Voorlichting om de bekendheid van de OESO-richtlijnen te bevorderen, is een belangrijke taak van 
het NCP. Daarom heeft het NCP in 2018 op dit gebied verschillende activiteiten ondernomen.  
Een  belangrijke voorlichtingsactiviteit van het NCP bestaat uit het organiseren van een jaarlijkse 
themabijeenkomst voor stakeholders. In oktober 2018 heeft het NCP een Engelstalige 
themabijeenkomst georganiseerd met als titel ‘Improved Responsible Business Conduct through 
Effective NCPs’. Centraal hierbij stond het thema ‘lessons learned’ uit NCP-meldingen. Het doel van 
de bijeenkomst was om bedrijven, NGO’s en andere organisaties met interesse in Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en de OESO-richtlijnen bij elkaar te brengen, 
kennis met hen te delen en te discussiëren over dilemma’s en uitdagingen bij het in de praktijk 
brengen van de OESO-richtlijnen. Er waren ongeveer 80 stakeholders aanwezig. Daarnaast waren er 
ook negen buitenlandse NCP’s aanwezig. Voor de negen gast-NCP’s heeft het NCP een afzonderlijk 
werkdiner georganiseerd met als onderwerp ‘raising and monitoring awareness of the OECD 
guidelines’. Daarnaast organiseerde het NCP een tweetal workshops, waarvan een workshop  gericht 
op beginnende NCP’s en de ander op NCP’s met ervaring met meldingen. Ook was de OESO 
Resonsible Business Conduct (RBC) Unit bij al deze activiteiten aanwezig. 
 
Naast een themabijeenkomst organiseert het NCP ook jaarlijks een trainingsdag voor 
ondernemingsraden van multinationale ondernemingen over IMVO. In mei 2018 werd voor de zesde 
keer deze succesvolle trainingsdag georganiseerd in opdracht van het NCP. 
Ondernemingsraadsleden van 26 multinationale ondernemingen namen dit keer deel aan de 
themabijeenkomst met als titel: ‘Het vergroten van betrokkenheid van de Nederlandse 
ondernemingsraden bij IMVO’. 
 
Naast het zelf organiseren van activiteiten, neemt het NCP ook deel aan evenementen 
georganiseerd door andere partijen, om via die weg de bekendheid van de OESO-richtlijnen te 
bevorderen. Hieronder vallen onder andere het geven van presentaties en interviews en het 
deelnemen aan expertbijeenkomsten. Hierdoor worden uiteenlopende partijen bereikt zoals 
bedrijven, (internationale) maatschappelijke organisaties, overheidsfunctionarissen en het grote 
publiek. In totaal gaat het om 14 evenementen in 2018, zoals bijvoorbeeld deelname aan het “Dutch 
Visitors Programme Democracy and Rule of Law” bij RVO en de afspraak met Michaël van Straalen, 
voorzitter van MKB-Nederland om te overleggen over bekendmaking van het MKB met de OESO-
richtlijnen en MVO.  
 
Op internationaal vlak draagt het NCP in OESO-verband actief bij aan de uitvoering van het OESO 
Actieplan ter versterking van nationale NCP’s (2016-2018). Dit is onderdeel van de proactieve 
agenda van de OESO RBC Werkgroep. In OESO-verband wordt gewerkt aan het opstellen van een 
nieuw actieplan voor de periode 2019-2021. Het Actieplan kent drie hoofdlijnen: peer 
reviews/capacity building missions; beleidscoherentie bevorderen; tools ontwikkelen en verbeteren. 
Het NCP neemt deel aan de NCP Network meetings voor NCP’s wereldwijd bij de OESO in Parijs. De 
OESO RBC Werkgroep is een beleidswerkgroep voor overheden van OESO-landen waarin 
Nederland/BZ vertegenwoordigd is. Het NCP levert vanuit zijn onafhankelijke rol tevens commentaar 



en input op relevante beleidsstukken over NCP’s en IMVO ten behoeve van de Nederlandse inbreng 
in deze werkgroep.  
 
Tot slot het NCP zich in 2018 beziggehouden met de vertaling van de OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Business Conduct. Dit document is in 2018 gepubliceerd door de OESO en geeft 
nader inzicht in de algemene praktische toepassing van due diligence (ook wel: IMVO-
risicomanagement) in de waardeketen van een bedrijf, een van de belangrijkste onderwerpen van 
de OESO-richtlijnen. Het document is tot nu toe beschikbaar in het Engels de Frans (de officiële 
OESO-talen). Met het oog op het belang van het document en om de toegankelijkheid te vergroten, 
heeft het NCP in het najaar van 2018 opdracht gegeven tot vertaling naar het Nederlands van de 
Guidance. De vertaling wordt in 2019 definitief gemaakt en gepubliceerd. 
 
Het bevorderen en meten van de bekendheid en naleving van de OESO-richtlijnen 
Naast het organiseren van voorlichtingsactiviteiten, heeft het NCP zich in 2018 ook beziggehouden 
met het bevorderen en meten van de bekendheid van naleving van de OESO-richtlijnen. In 2018 
heeft het NCP laten monitoren of de 40 bedrijven die hebben toegezegd de OESO-richtlijnen 
publiekelijk te gaan onderschrijven en dit op te nemen in hun jaarverslag, zich hieraan hebben 
gehouden. Dit blijkt het geval te zijn. Aanleiding hiervoor vormde het onderzoek van VBDO (oktober 
2016) naar de bekendheid en de naleving van de OESO-richtlijnen (“Commitment to the OECD 
Guidelines for MNEs by Dutch stock listed companies”). Tevens is in relatie tot dit onderzoek in 
augustus 2018 een interview met NCP-lid Fred van Haasteren in het Forum van VNO/NCW 
verschenen over het NCP, de OESO-richtlijnen en naleving door het bedrijfsleven. 
 
Het NCP is ook  betrokken bij de IMVO-sectorconvenanten. Deze convenanten zijn een belangrijk 
multi-stakeholder instrument om IMVO te bevorderen en staan centraal binnen het beleid van BZ op 
IMVO. De OESO-richtlijnen vormen de basis voor de afspraken die in de sectorconvenanten worden 
gemaakt. Het NCP adviseert op verzoek over de conceptteksten van nieuwe convenanten in het licht 
van de OESO Richtlijnen. In 2018 heeft het NCP geadviseerd over de concepttekst van het sierteelt-
convenant, het verzekeringsconvenant en het pensioenconvenant. Daarnaast is op verzoek van de 
partijen in het houtconvenant een gesprek gevoerd met een onderzoeksbureau over de OESO-
richtlijnen en certificeringsinitiatieven  
 
Tot slot heeft het NCP zich in 2018 beziggehouden met het bedrijfsoverstijgend onderzoek naar de 
naleving van de OESO-richtlijnen door de olie- en gassector. In oktober 2016 heeft het kabinet het 
NCP hiertoe verzocht. Sinds het instellingsbesluit uit 2014, heeft het NCP de bevoegdheid hiertoe. 
Dergelijk onderzoek dient ter duiding en interpretatie van de Richtlijnen voor een bepaalde situatie 
of sector en beoogt een advies te geven waardoor misstanden in de toekomst kunnen worden 
voorkomen. Bovendien dient het ter ondersteuning van de maatschappelijke dialoog over de 
kwestie. De achtergrond voor het onderzoek naar de olie- en gassector is dat een vrijwillig 
convenant in deze sector nog niet van de grond is gekomen. De onderzoeksvraag die het NCP heeft 
meegekregen luidt: ‘Hoe kan de Nederlandse olie- en gassector in de toekomst (beter) conform de 
OESO-richtlijnen (blijven) handelen?’ Het onderzoek, uitgevoerd door CE Delft en Arcadis, is in de 
zomer van 2018 afgerond. Begin 2019 is het onderzoek met een brief met aanbevelingen van het 
NCP aan de Minister en het kabinet verstuurd. Het is voor het eerst dat een NCP in opdracht van het 
kabinet bedrijfsoverstijgend onderzoek laat uitvoeren en hierover advies geeft.  
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