
 
 

Samenvatting NCP Werkprogramma 2019  
 

Kerntaak meldingen in 2019: 
• Behandelen lopende en nieuwe meldingen 
• Uitvoeren evaluaties van afgeronde meldingen  
• Adviseren van andere NCP’s bij meldingen met betrokkenheid van Nederland 
 
Het behandelen van meldingen van vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen is de eerste 
en belangrijkste kerntaak van het NCP. Hieraan zal het NCP dan ook prioriteit geven in 2019.  
 
Het aantal meldingen bij het NCP is in 2018 substantieel toegenomen. Eind 2018 had het NCP acht 
lopende meldingen in verschillende stadia van behandeling, waaronder meldingen tegen ING 
(datum van indiening: mei 2017), VEON (datum van indiening: juli 2017), Nuon Energy N.V. 
(datum van indiening: december 2017), een nieuwe melding uit januari 2018, een nieuwe melding 
uit april 2018, een nieuwe melding uit september 2018, en twee nieuwe meldingen uit oktober 
2018. Het NCP neemt in de eindverklaring altijd een evaluatiemoment op, waarop het NCP met 
beide partijen aan tafel zit om te bespreken of en hoe de punten van overeenstemming en/of de 
aanbevelingen uit de eindverklaring zijn opgepakt. In 2019 worden drie evaluaties van afgesloten 
meldingen uitgevoerd (Heineken/Bralima, Bresser en Nuon). 
 
Naast het zelf behandelen van meldingen, is er een toenemend aantal meldingen bij andere NCP’s, 
waarbij het Nederlandse NCP adviseert of ondersteunt. Dit gaat om meldingen met een link met 
Nederland, of die mede bij het Nederlandse NCP zijn ingediend, maar waarbij een ander NCP 
behandelaar is.  
 
Dit sterk gestegen aantal meldingen betekent dat het NCP in 2019 alle zeilen zal moeten bijzetten 
om de lopende meldingen te behandelen. Het NCP wil transparant zijn naar partijen over zijn 
procedure. Daarom heeft het NCP in het najaar van 2018 aan betrokken partijen gecommuniceerd 
dat, gelet op het aantal meldingen, de indicatieve termijnen mogelijk niet gehaald zullen worden. 
 

Kerntaak bekendmaking OESO-richtlijnen in 2019: 
• Indien genoeg capaciteit: themabijeenkomst voor stakeholders en andere NCP’s 
• Mogelijke bijdrage aan sector overstijgende (thema)bijeenkomsten SER 
• Versterken IMVO-beleid overheid en adviseren over IMVO-sectorconvenanten 
• Publiceren en promoten Nederlandse vertaling sector overstijgende OESO Due Diligence Guidance 
• Actualiseren en verbeteren van de websites en social media kanalen 
 
Het NCP heeft tot tweede kerntaak te werken aan de bekendmaking van de OESO-richtlijnen en 
aan de bevordering van de toepassing ervan door het bedrijfsleven. De Richtlijnen onderscheiden 
zich doordat ze vrijwel alle IMVO-thema’s omvatten en sterke nadruk leggen op due diligence 
(MVO-risicomanagement). Het bekendmaken van de Richtlijnen en het geven van toelichting op 
het belang van het onderschrijven ervan is blijvend actueel en nodig. Het NCP werkt aan de 
bekendmaking van de OESO-richtlijnen en het bevorderen van de toepassing ervan door het geven 
van presentaties over de Richtlijnen, door het leveren van (input voor) trainingen en door 
aandacht te vragen voor de Richtlijnen bij andere organisaties met veel contacten met het 
bedrijfsleven. De stakeholders die zijn vertegenwoordigd in het NCP+, alsmede de adviserende 

https://www.oesorichtlijnen.nl/meldingen/overzicht-meldingen


leden van de meest betrokken ministeries, bieden het NCP ook regelmatig een platform om de 
OESO-richtlijnen en het belang van het NCP-klachtenmechanisme onder de aandacht te brengen. 
Het NCP organiseert de laatste jaren jaarlijks een themabijeenkomst/conferentie voor 
stakeholders. Het NCP zal halverwege 2019 bezien of, gelet op de werkbelasting vanwege het 
aantal te behandelen meldingen, in 2019 een NCP-themabijeenkomst zal worden georganiseerd. 
 
De SER wil komend jaar t.b.v. de convenanten sectoroverstijgende (thema)bijeenkomsten 
organiseren, waarbij “toegang tot herstel” één van de mogelijke onderwerpen is. De SER en het 
NCP zullen te zijner tijd bekijken hoe het NCP kan aansluiten bij deze bijeenkomst en inhoudelijk 
kan bijdragen. Tevens zal in 2019 wederom een jaarlijkse trainingsdag voor OR-leden van 
multinationale ondernemingen worden georganiseerd, waarbij IMVO en due diligence centraal 
staan. 
 
In 2018 publiceerde de OESO een “Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct”. 
Deze belangrijke Guidance geeft een meer praktische uitwerking voor bedrijven uit allerlei 
sectoren over de due diligence aanbevelingen uit de Richtlijnen. Eerder zijn door de OESO 
verschillende sectorspecifieke Guidances ontwikkeld. Het NCP zal in 2019 de Nederlandse vertaling 
van de algemene Guidance verder afronden, in afstemming met stakeholders FNV, OECD Watch en 
BIAC. Het doel van de vertaling is om de toegankelijkheid van de tekst te verhogen voor 
Nederlandse bedrijven en stakeholders. Daarnaast wordt in 2019 tezamen met BZ een plan 
uitgewerkt met activiteiten om bekendheid te geven aan de Guidance, waarbij er een duidelijke rol 
is voor het NCP. 
 
In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 14 november 2018 is ter sprake gekomen hoe 
het midden- en kleinbedrijf (MKB) beter kan worden aangehaakt op de OESO-richtlijnen. Dit 
gebeurt onder andere door middel van de IMVO-convenanten. Het NCP erkent dat ook voorlichting 
aan kleinere bedrijven tot haar taak behoort, maar moet concluderen dat het gelet op de 
beschikbare capaciteit in 2019 niet haalbaar is om hier zelf invulling aan te geven. 
VNO/NCW/MKB-NL zal op dit punt het initiatief nemen en het NCP hierbij betrekken. 
 
Vooruitblikkend naar 2019 is relevant de beleidsdoelstelling van BZ (uit 2013) dat 90% van de 
grootste Nederlandse bedrijven de OESO-richtlijnen expliciet dient te onderschrijven en dat dit in 
2023 gerealiseerd dient te zijn. Om de voortgang op deze doelstelling te meten wordt door BZ een 
nulmeting uitgevoerd. Over de resultaten van de nulmeting zal in het voorjaar van 2019 worden 
gerapporteerd aan de Tweede Kamer (Jaarverslag nota BHOS). De nulmeting zal worden gevolgd 
door twee tussentijdse metingen0F

1 onder 700 bedrijven. Dit is voor het NCP, en ook voor 
verschillende buitenlandse NCP’s, overheden en de OESO in ieder geval interessant om bij 
aangesloten te blijven en over geïnformeerd te worden. Activiteiten van het NCP kunnen immers 
bijdragen aan bij het bereiken van deze beleidsdoelstelling. 
 
De voorlichtingsactiviteiten van het NCP dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van 
het brede IMVO-beleid van de ministeries van BZ, SZW, I&W en EZK. Het NCP versterkt dit beleid 
waar mogelijk door aandacht te vragen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met als 
kader de OESO-richtlijnen, door uitleg over de relatie OESO-richtlijnen en SDG’s en door de 
verbinding te leggen met de IMVO-sectorconvenanten. 
 
Het NCP zal ook in 2019 op verzoek adviseren over de conceptteksten van nieuwe IMVO 
convenanten. In 2019 worden nieuwe convenanten verwacht voor de sectoren: natuursteen, 
sierteelt, de metallurgische industrie, land- en tuinbouw en windenergie. Het NCP wordt soms ook 
ingeschakeld door de SER bij vragen in de implementatiefase van de convenanten, bijvoorbeeld 
over het klachtenmechanisme voor een convenant. 
 
Online informatie speelt een steeds belangrijkere rol in het bereiken van de NCP-doelgroepen. De 
online kanalen worden zowel ingezet voor het beantwoorden van vragen als het publiceren van 
ontvankelijkheids- en eindverklaringen van meldingen, met een positief effect op de bekendheid 
van het NCP-werk en de OESO-richtlijnen. Daarom zal het NCP in 2019 actief inzetten op het 
actualiseren van de Nederlands- en Engelstalige NCP-website en het bijhouden van de sociale 
media kanalen.  
 
In 2018 is heeft het NCP het bedrijfsoverstijgende onderzoek naar de olie- en gassector afgerond. 
Dit onderzoek heeft het doel te achterhalen of deze sector conform de OESO-richtlijnen 

                                                                 
1 In 2019 over het jaar 2018 en in 2021 over het jaar 2020 

https://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/due-diligence-test/documenten/publicatie/2019/06/06/oeso-due-diligence-handreiking-voor-mvo-nls
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onderneemt. Het NCP stuurde begin 2019 het rapport vergezeld van haar conclusies en 
aanbevelingen aan de opdrachtgever, de Minister voor BHOS, namens het kabinet. De Minister zal 
het rapport en de aanbevelingen van het NCP vervolgens, vergezeld van een kabinetsreactie, naar 
de Tweede Kamer sturen. Het NCP zal rapport en aanbevelingen toelichten in een gesprek met de 
Minister. 
 

Internationale activiteiten in 2019  
Het NCP draagt in OESO-verband actief bij aan de uitvoering van het OESO Actieplan ter 
versterking van nationale NCP’s (2016-2018), onderdeel van de Proactieve agenda van de OESO 
Responsible Business Conduct (RBC) Werkgroep. In OESO-verband wordt gewerkt aan het 
opstellen van een nieuw Actieplan voor de periode 2019-2021. Het vorige Actieplan kende drie 
hoofdlijnen: peer reviews/capacity building missions; beleidscoherentie bevorderen; tools 
ontwikkelen en verbeteren. Het NCP levert ook commentaar en input op relevante beleidsstukken 
over NCP’s en IMVO ten behoeve van de Nederlandse inbreng in de OESO RBC Werkgroep en het 
NCP neemt tevens deel aan de NCP network meetings bij de OESO in Parijs. Tenslotte onderneemt 
het NCP in 2019 samen met het cluster IMVO actie om de posten beter te informeren over de 
OESO richtlijnen en verantwoord ondernemen. 
 

Organisatie 
Het succesvol uitvoeren van de taken uit het Instellingsbesluit en het voorliggende 
werkprogramma vragen voldoende deskundigheid, betrokkenheid en capaciteit van NCP leden en 
van het NCP-secretariaat. Een sterk en proactief secretariaat met voldoende capaciteit op 
structurele basis vormt de basis en is noodzakelijk voor een goede voortgang en uitvoering van 
het NCP-werkprogramma. In 2018 heeft het NCP-secretariaat te kampen gehad met 
onderbezetting, terwijl tegelijkertijd het aantal meldingen sterk is toegenomen. In 2019 zal het 
noodzakelijk zijn de capaciteit van het secretariaat en van de onafhankelijke leden te versterken 
om alle NCP-taken goed en tijdig te kunnen uitvoeren. 
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Voor meer informatie bekijk de NCP website 
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