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haar hoofdaannemers oplegt dat zij aan hun leveranciers en 
onderaannemers dezelfde verplichtingen opleggen als die 
welke Nuon aan de hoofdaannemers oplegt ten aanzien 
van arbeidsvoorwaarden, loontarieven en de naleving van 
nationale – en Europese regelgeving. Daarmee verplicht de 
hoofdaannemer onderaannemers contractueel zich te allen 
tijde te houden aan wet- en regelgeving, zoals het 
Burgerlijk Wetboek, de Wet op de collectieve arbeidsover-
eenkomst, de Wet op de algemeen verbindend en het 
onverbindend verklaren van bepalingen van cao’s en de 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, als ook 
toepasselijke EU wet- en regelgeving. De hoofdaannemer 
zal d.m.v. periodieke audits controleren of de onderaan-
nemers en leveranciers aan hun verplichtingen voldoen. 
Deze audits zullen steekproefsgewijs worden uitgevoerd 
door een externe, onafhankelijke specialist. Afgesproken is 
dat eventuele niet-naleving door (onder-) aannemers en 
leveranciers tot consequenties zal leiden. Nuon zal FNV 
binnen de wettelijke kaders faciliteren om contact te leggen 

Samenvatting eindverklaring
Op 5 februari 2014 heeft het Nederlandse Nationaal  
Contact Punt voor de OESO-Richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen een eindverklaring gepubliceerd over  
een melding van FNV Eemshaven over een vermeende 
schending van de OESO-richtlijnen door NUON Energy N.V.

Hier volgen hoofdstuk 4 en 5 uit de 
eindverklaring:

4. De uitkomst van de dialoog
Het NCP concludeert dat de partijen Nuon en FNV  
overeenstemming hebben bereikt over de stappen die 
Nuon onderneemt om haar invloed op de keten van 
toeleveranciers verder te vergroten. Partijen zijn overeen-
gekomen dat Nuon in toekomstige contracten met haar 
hoofdaannemers aanpassingen zal doorvoeren om zo de 
naleving van afspraken in de gehele keten van leveranciers 
te bevorderen. Meer specifiek betekent dit dat Nuon aan 

http://www.oesorichtlijnen.nl/meldingen/documenten/publicatie/2014/12/8/ncp-eindverklaring-nuon-fnv


met arbeiders op de locatie van een project. Afgesproken is 
ook dat Nuon klachten van de zijde van werknemers en/of 
hun vertegenwoordigers serieus zal onderzoeken en aan de 
klager(s) zal terugkoppelen. De overeenkomst tussen 
partijen is van toepassing op alle grote projecten die door 
Nuon vanaf 1 november 2013 worden uitgevoerd. Het  
NCP stelt vast dat de bereikte overeenkomst in overeen-
stemming is met hetgeen de OESO-Richtlijnen van onder-
nemingen verwachten. In deze eindverklaring heeft het NCP 
partijen aanbevolen hun dialoog voort te zetten. NCP en 
partijen zijn overeengekomen om één jaar na publicatie van 
de eindverklaring, het NCP van de stand van zaken betref-
fende de uitvoering van de overeenkomst op de hoogte te 
stellen.

5. Monitoring
Partijen kunnen overeenkomen de assistentie van het NCP 
in te roepen voor het vervolgtraject voor de implementatie 
van hun overeenkomst; het NCP kan die assistentie leveren 
op voorwaarden die het met de partijen overeenkomt. Het 
NCP acht het aanbevelenswaardig dat partijen hun dialoog 
voortzetten. NCP en partijen zijn overeengekomen om één 
jaar na publicatie van de eindverklaring, d.w.z. in december 
2014, het NCP van de stand van zaken betreffende de 
uitvoering van de overeenkomst op de hoogte te stellen. 
Aan partijen zal twee maanden van tevoren worden 
gevraagd hun bevindingen over de implementatie van de 
afspraken met het NCP en elkaar te delen. Het NCP zal een 
beknopte evaluatie van de implementatie van de gemaakte 
afspraken op de website publiceren.

Op 15 juni 2015 heeft Nuon Energy N.V. het NCP 
als volgt geïnformeerd over de uitvoering van de 
overeenkomst:

‘Daar waar sprake is van projecten waarvoor de afspraken met FNV 
relevant zijn, handelt Nuon conform die afspraken, onder meer door 
hoofdaannemers de verplichtingen op te leggen zoals die zijn 
overeengekomen in de afspraken met de FNV. Periodieke controles 
zijn vooralsnog niet aan de orde geweest. Daarvan zal naar 
verwachting pas binnenkort sprake zijn. In de afgelopen periode zijn 
Nuon geen kwesties ter ore gekomen bij de voor Nuon verrichte 
werkzaamheden die aanleiding zouden kunnen zijn voor nader 
onderzoek. Nuon nodigt FNV in de komende periode uit om met 
elkaar te spreken over de stand van zaken.’
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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
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