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Nationaal Contactpunt 
OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen

Internationaal ondernemen: 
maatschappelijk verantwoord met 
de OESO-richtlijnen



   

Alle 44  landen die de OESO-richtlijnen onderschrijven (paars).



De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid (en 43 andere 
landen) van bedrijven verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied  
van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals keten-
verantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hierdoor 
wordt de omgang met deze thema’s steeds verder ingebed in de organisatie.

Door te werken volgens de OESO-richtlijnen wordt uw onderneming transparanter en 
minder risicovol. Dat geeft klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving 
vertrouwen. Want bedrijven zónder kinderarbeid, corruptie en vervuiling in hun keten 
krijgen gemakkelijker financiering, mogen leveren aan de overheid en zijn minder  
gevoelig voor maatschappelijke druk.

In Nederland is naleving van de OESO-richtlijnen ook een voorwaarde voor het verkrijgen van 
financiële overheidsondersteuning bij internationale handels- en investeringsactiviteiten.

De OESO-richtlijnen zijn in 1976 opgesteld door de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ze worden door 44 (OESO-)landen onderschreven  
en zijn gebaseerd op internationale verdragen zoals de International Labour Organisation 
(ILO) conventies en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. In 2000 en in 2011 
zijn ze aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van internationaal MVO en 
ketenverantwoordelijkheid, zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Hiermee zijn ze de enige door overheden onderschreven MVO-richtlijnen voor internationaal 
ondernemen en het enige kader dat een geschillenbeslechtingsysteem bevat.
 

Wat zijn de OESO-richtlijnen?



De OESO-richtlijnen omvatten de volgende thema’s die van belang zijn voor  
uw onderneming.  
 
Uw onderneming behoort:
 
Uitgangspunten en ketenbeheer 
Bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang van het gastland; 
lokale wet- en regelgeving na te leven; de toeleveringsketen en de MVO risico’s daarbinnen 
in kaart te brengen; de opbouw van lokale capaciteit te bevorderen; gedragsregels toe te 
passen op gebied van MVO; zich te onthouden van ongepaste inmenging in politieke 
aangelegenheden in het gastland.

Informatieverstrekking 
Regelmatig betrouwbare en relevante informatie over uw bedrijfsactiviteiten openbaar te 
maken, inclusief sociale- en milieuprestaties, gedragscodes en relaties met stakeholders.

Mensenrechten 
De mensenrechten van degenen die gevolgen van uw bedrijfsactiviteiten ondervinden te 
respecteren; de risico’s hierbij in kaart te brengen en gepaste maatregelen te nemen om 
inbreuk op mensenrechten te voorkomen of te herstellen.
 
Arbeid 
Het recht van werknemers te respecteren om zich te laten vertegenwoordigen, niet te 
discrimineren tussen werknemers, een leefbaar loon te betalen en bij te dragen tot  
de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid en van elke vorm van gedwongen arbeid  
of dwangarbeid. 

Milieu 
Rekening te houden met de noodzaak het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid 
te beschermen; een geschikt milieubeheersysteem in te voeren en in stand te houden 
en uw werknemers adequaat onderwijs en training te geven over milieu-, gezondheids-  
en veiligheidskwesties.

De OESO-richtlijnen voor uw bedrijf



Bestrijding corruptie 
Direct noch indirect, smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aan te bieden, 
toe te zeggen, te geven of te eisen om opdrachten of andere ongeoorloofde voordelen 
te verwerven of te behouden. 

Consumentenbelangen 
Te waarborgen dat de goederen en diensten die uw bedrijf levert, voldoen aan alle 
overeengekomen of voorgeschreven normen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid 
van de consumenten. 

Wetenschap en technologie 
Waar mogelijk in de bedrijfsvoering praktijken te hanteren die de overdracht en snelle 
verspreiding van technologie en know-how mogelijk maken, rekening houdend met de 
bescherming van intellectuele eigendomsrechten. 

Due diligence in de OESO-richtlijnen 
 
Due diligence betekent dat van bedrijven verwacht wordt dat zij de risico’s van hun 
bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten of milieu, binnen het 
eigen bedrijf maar ook in de bedrijfsketen) in kaart brengen en bepalen hoe met die risico’s 
om te gaan. De toevoeging van dit concept is een belangrijke herziening van de OESO-
richtlijnen in 2011, waarin ook meer aandacht voor onder andere mensenrechten en 
ketenverantwoordelijkheid is gekomen. 
 
Anders gezegd, due diligence is het proces waarmee uw onderneming daadwerkelijke en 
potentiële ongunstige effecten van uw bedrijfsactiviteiten kan identificeren, voorkomen en 
verminderen en waarmee u kunt uitleggen hoe u met die risico’s omgaat, bijvoorbeeld door 
een risicobeheerssysteem.

Mededinging 
Zich te onthouden van het aangaan of uitvoeren van bepaalde concurrentiebeperkende afspraken.

Belastingen 
Bij te dragen aan de overheidsfinanciën van het gastland.

Lees de volledige tekst van de OESO-richtlijnen op www.oesorichtlijnen.nl 



Wat is het Nationaal Contactpunt?

Alle landen die de OESO-richtlijnen onderschrijven beschikken over een Nationaal 
Contactpunt (NCP) dat twee hoofdtaken heeft: 

•	 Bedrijven bekend maken met de OESO-richtlijnen en de toepassing ervan bevorderen;
•	 Behandelen van meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven  

die een meningsverschil hebben over de toepassing van de Richtlijnen.

Het NCP ondersteunt bedrijven om de OESO-richtlijnen in praktijk te brengen. Dit doet het 
door informatie over de Richtlijnen beschikbaar te stellen, door evenementen (mede) te 
organiseren en door met bedrijven en andere stakeholders te praten over de toepassing van 
de Richtlijnen. Door in een vroeg stadium met het NCP te praten over uw vragen rond het 
toepassen van de OESO-richtlijnen kunt u escalatie en reputatieschade voorkomen. 

Het Nederlandse NCP is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit vier leden uit verschillende 
disciplines die de meldingen behandelen, ondersteund door vier adviserende leden uit  
de meest betrokken ministeries (Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur & 
Milieu en Sociale Zaken & Werkgelegenheid). 

Het NCP onderhoudt regelmatig contact met de belangrijkste stakeholders. In Nederland 
zijn deze vertegenwoordigd door VNO-NCW (het bedrijfsleven), FNV (de vakbeweging) 
en OECD Watch (verenigde maatschappelijke organisaties). Het secretariaat van het NCP  
is gevestigd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.



Stakeholders 

Nederlands 
NCP

Vakbeweging: 
FNV/TUAC

Verenigde maatschappelijke 
organisaties: OECD Watch

Bedrijfsleven: 
VNO-NCW/BIAC

Lodewijk de Waal, Frans Evers (voorzitter), Maartje van Putten en Herman Mulder.



Een melding, en dan?

Bij geschillen over de toepassing van de Richtlijnen kunnen partijen zich richten tot 
het NCP. De mogelijkheid om hiervan een melding te doen, is een onderscheidend 
kenmerk van de OESO-richtlijnen ten opzichte van andere MVO-richtlijnen. Het NCP 
probeert vervolgens partijen bij te staan om gezamenlijk te komen tot een oplossing 
van het probleem gericht op de toekomst, onder andere door bemiddeling via het  
NCP zelf of via een derde partij. 

Een melding kan alleen worden ingediend bij het NCP in het land waar de vermeende 
schending plaats vindt. Wanneer in dat land geen NCP gevestigd is, kan de melding gedaan 
worden in het land waar het hoofdkantoor van het betrokken bedrijf gevestigd is.

De behandeling van een melding volgt een vaste procedure zoals hiernaast wordt toegelicht. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vaste behandeltermijnen. Maar, 
naleving van de OESO-richtlijnen is niet juridisch afdwingbaar en de behandeling van een 
melding door het NCP is geen gerechtelijke procedure. Het succes van een NCP-procedure 
staat of valt daarom met de inzet van alle partijen die bij de meldingen betrokken zijn.



 - Vanuit het NCP worden 2 behandelaars aangewezen, 
die met de partijen een ‘terms of reference’ afspreken 
voor de procedure.

 - Overleg tussen bedrijf en stakeholders kan op 
verschillende manieren vormgegeven worden, 
bijvoorbeeld een dialoog of mediation.

 - Deze fase eindigt wanneer partijen tot een gezamenlijk 
gedragen oplossing zijn gekomen; of wanneer het 
NCP concludeert dat een dergelijke oplossing niet 
op redelijke termijn valt te voorzien.

 - Het NCP maakt de resultaten van de procedure 
openbaar in een eindverklaring. Vertrouwelijke 
gegevens worden hiervoor niet gebruikt.

 - Als er een overeenkomst is bereikt, verwijst het NCP 
daar naar in de eindverklaring. 

 - Als er geen overeenstemming is bereikt dan zal het NCP 
in zijn eindverklaring een kwalificatie geven van het 
verloop van het proces en aanbevelingen doen voor 
de naleving van de Richtlijnen.

 - Het NCP vraagt de betrokken partijen om het NCP van 
informatie te voorzien over eventuele voortgang van 
de implementatie van de gemaakte afspraken 
en/of aanbevelingen.

(ontvangstbevestiging 
binnen 7 werkdagen; 
streeftermijn eerste 
evaluatie binnen  
3 maanden na ontvangst 
van de melding)

Fase 1 
Eerste evaluatie

(streeftermijn binnen 
6 maanden na afronding 
van de eerste evaluatie)

Fase 2 
Dialoog /  
nader onderzoek

(Streeftermijn binnen 3 
maanden na afronding 
van nader onderzoek/
dialoogfase) 

Fase 3 
Eindverklaring

Nazorg (eventueel)

Het NCP betrekt verschillende aspecten bij de eerste 
evaluatie, waaronder in elk geval: 

 - de identiteit van de partij die de melding heeft gedaan;
 - of het een wezenlijk, gemotiveerd probleem betreft;
 - of er een relatie is of kan worden verondersteld 

tussen de activiteiten van de onderneming en het 
specifieke probleem;

 - de relevantie van de toepasselijke wet en procedures;
 - hoe gelijksoortige problemen in andere nationale of 

internationale procedures zijn of worden opgelost;
 - of behandeling van dit specifieke probleem bijdraagt 

aan de doelstellingen en effectiviteit van de Richtlijnen.



Meer informatie

Heeft u vragen over de toepassing  
van de OESO-richtlijnen of wilt u een  
melding doen?

Kijk op www.oesorichtlijnen.nl 
E-mail ncpoecd@minbuza.nl 
of bel 070 348 4200

Deze brochure is een uitgave van:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen 
voor Multinationale Ondernemingen

DG-BEB/DIMH/IMVO 
Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag

De richtlijnen & tools online

Ga naar www.oesorichtlijnen.nl 
en test uzelf. U vindt hier praktische 
informatie over de toepassing van 
de Richtlijnen, anti-corruptie tips, 
en de Navigator MVO-richtlijnen die 
ondernemers per sector toont welke 
richtlijnen van toepassing zijn.

Volg het NCP ook op Twitter via 
@oesorichtlijnen.
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