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Rana Plaza 2013 5 jaar later ?? 



MVO
dilemma’s zijn overal:
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Deze presentatie: 

• Wat is (I)MVO?
• Welke taken en bevoegdheden 

van de OR t.a.v. MVO? 
• Welk kader bieden de OESO richtlijnen 

voor IMVO? 
– Samenhang met andere internationale 

kaders
– Inhoud van de OESO richtlijnen 
– Toezicht en naleving door 

klachtenmechanisme: de rol van de NCP’s
• Hoe kan OR hier (beter) gebruik van 

maken? 
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Wat is MVO ?

o SER (advies 2011 over rol OR bij MVO): 
“zorg voor maatschappelijke effecten van het ondernemen 
behoort tot de core business van de onderneming”

o Twee kernelementen van MVO: 

o Bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op 
waarde creatie in 3 dimensies ‘People-Planet-Profit’

o Relatie onderhouden met verschillende belanghebbenden op 
basis van doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord 
wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de 
maatschappij



De ondernemingsraad en MVO (1)  

o MVO moet geïntegreerd onderdeel zijn van 
bedrijfsbeleid, het gaat niet om extra’s

o Daarmee geeft het de OR een rol; ze zijn immers 
betrokken bij het integrale ondernemingsbeleid

o Huidige wettelijke kaders geven geen beperkingen.
De gebruikelijke rechten en plichten zijn van toepassing 
op MVO beleid
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Artikel 23: initiatiefrecht gebruiken om MVO op de agenda 
te zetten 

Artikel 24: overleg over ‘algemene zaken’ die van invloed 
zijn op het strategisch beleid van de 
onderneming 

Artikel 28: stimuleringstaken OR met raakvlakken naar
MVO, zoals zorg voor het milieu, gelijke
behandeling en diversiteit, maar ook naleving 
ARBO regels e.d. 

Artikel 31(a/b) recht op informatie over financieel-econo-
misch beleid (met link naar duurzaam inkopen, 
duurzaam bouwen, duurzame energie) en 
sociaal beleid (effecten op personeel) 
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Aanknopingspunten voor (I)MVO in de WOR: 



Vervolg aanknopingspunten

Advies- en instemmingsrecht op concrete aspecten van 
(I)MVO, bijvoorbeeld:

• Artikel 25 c, d, e, f: belangrijke wijziging in de 
werkzaamheden (beëindiging, inkrimping of uitbreiding, 
organisatie, wijziging plaats van onderneming) 

• Artikel 25 l: zorg voor het milieu

• Artikel 27 d en f: mbt regelingen op het gebied van de 
arbeidsomstandigheden en personeelsopleiding 
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in een actieve rol:  

De OR kan:  

• Kritisch uitdagen

• Volgen van vordering van de beleidsdoelstellingen, MVO 
betrokkenheid toetsen van RvB en RvC

• Signalen vanuit het bedrijf doorgeven over de 
implementatie van MVO beleid en de risico’s

• Met gebruik van de OESO richtlijnen handen en voeten 
geven aan het MVO beleid van de onderneming
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De ondernemingsraad



OESO en MVO

• Ontstaan : 1976 (van 18 leden toen naar 35 nu) 
En nu met 13 landen een partnerschap

• Aanbevelingen van regeringen aan hun multinationale 
ondernemingen ten aan zien van principes en normen op 
gebied van ‘responsible business conduct’ (RBC/MVO) 

• Gaat om bedrijven die in of vanuit het betreffende 
land opereren 

• Implementatie, ondersteund door in totaal 48 Nationaal 
Contactpunten (NCP’s); verplicht voor OESO lidstaten!

• Geschillenbeslechting door bemiddeling,
• Vrijwillig karakter, ‘soft law’, bevordert naleving (m.n. 

door publieke opinie); 
‘Niet omdat het moet maar omdat het ertoe doet!’ 

OESO–richtlijnen



OESO leden

11

en partners 



internationale context 

Gebaseerd op internationale verdragen: 

• ILO verdragen (1919 - heden)
• Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948)
• VN verklaring inzake milieu en ontwikkeling (1992)
• UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

(‘Ruggie framework’, 2008 en 2011)
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OESO richtlijnen: 



IMVO instrumenten: 

• OECD Richtlijnen: publieke standaard (soft law)  

• Regeringen “binden” hun MNO’s

• Belangrijk instrument tot implementatie: 
klachtenmechanisme (bij NCPs) 

• ILO-MNE declaration (1977): tripartite verklaring inzake 
multinationale ondernemingen en sociaal beleid (herzien in 
2017); kent ook een klachtenmechanisme

• UN Global Compact: privaat business platform om ‘responsible 
business’ te bevorderen, ter ondersteuning van de UN
Sustainable Development Goals (SDGs)

• ISO 26000: privaat instrument om RBC/MVO te implementeren
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Relatie met andere 
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– I / II Algemene beginselen van bedrijfsbeleid
– III Informatieverstrekking
– IV Mensenrechten
– V Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen
– VI Milieu
– VII Bestrijding van corruptie, omkoping en afpersing
– VIII Consumenten belangen
– IX  Wetenschap en technologie
– X Concurrentie 
– XI Belasting 

11 OESO-richtlijnen voor mno’s

Geen ander mvo 
instrument bevat 
deze onderdelen



2011

• Mensenrechten (in lijn met UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights/ zgn Ruggie framework: 
to protect/respect/remedy)

• Due diligence (zorgplicht in de – internationale - keten)

• Living wage: kostwinner moet voldoende verdienen om 
zijn familie te onderhouden

• Tijdelijke en seizoenskrachten worden als werknemers 
beschouwd

• Klimaat wordt een onderwerp

• Versterking rol NCPs

www.oecdguidelines.nl, @NL_OECD_GLs

Update OESO Richtlijnen 



II Algemene Beginselen

o Bijdragen aan economische, ecologische vooruitgang 
teneinde duurzame ontwikkeling te bevorderen

o Respect mensenrechten
o Bevordering menselijk kapitaal
o Goede beginselen ondernemingsbestuur
o Bevordering wederzijds vertrouwen tussen onderneming en 

samenleving door zelfregulering / beheerssystemen
o Kennisbevordering werknemers
o Geen rancune naar klokkenluiders
o Risico management / due diligence; voorkomen, 

verminderen, aanpakken, ook in keten
o Dialoog bij grote projecten met significante effecten op 

totale gemeenschap 

bedrijfsbeleid, o.a.: 



III  Informatieverstrekking

Regelmatige informatieverstrekking over onder andere:

o De financiële resultaten en de bedrijfsresultaten
o De ondernemingsdoelstellingen
o Beloningsstructuur, ook van Raad van Bestuur en de 

voornaamste bestuurders
o Sociale effecten
o Milieu effecten & doelstellingen
o Belangrijke risicofactoren
o Belangrijke aandeelhouders
o Relaties met andere stakeholders



IV   Mensenrechten

In de context van hun eigen activiteiten (direct) of hun 
zakelijke relaties (indirect) moeten bedrijven:

o Geen negatieve effecten op mensenrechten veroorzaken of 
daaraan bijdragen, en die effecten adresseren als ze zich toch 
voordoen

o Een beleid hebben ten aanzien van mensenrechten

o Due diligence uitvoeren zoals gepast in het licht van de omvang 
en de aard van de activiteiten en risico’s

o Cruciaal is de zgn. Bill of Human Rights, bestaande uit Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens; Internationaal Verdrag 
voor Burger- en Politieke Rechten; Verdrag voor Economische, 
Sociale en Culturele Rechten en Verklaring voor Fundamentele 
Arbeidsnormen en – rechten van de ILO 



V     Werkgelegenheid en

Onder meer:

o Het recht voor werknemers zich naar eigen inzicht te 
verenigen in vakbonden

o Het recht zich door vakbonden te laten vertegenwoordigen
o Bijdragen aan afschaffen van kinderarbeid, waarborgen 

uitbanning ergste vormen van kinderarbeid
o Bijdragen afschaffing gedwongen arbeid
o Faciliteiten werknemersvertegenwoordiging bieden
o Gelijke behandeling (ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, 

politieke overtuiging, nationaliteit)
o Informatie bieden zodat zinvolle cao onderhandelingen 

kunnen worden gevoerd

arbeidsverhoudingen



VI Milieu

o Bescherming van milieu, volksgezondheid en veiligheid
o Milieumanagementsysteem met:

- verzamelen, evalueren gegevens
- meetbare doelstellingen
- toezicht en controle
- informatieverstrekking over vorderingen
- contact met relevante gemeenschappen
- effecten voorkomen, verminderen
- geen beroep op ontbreken wetenschappelijke zekerheid

o Verbeteren milieuprestaties en aanmoedigen, ook in de 
keten

o Adequaat onderwijs en training van werknemers



Nationaal Contact Punt

Ieder OECD land moet een NCP hebben met als taken:

o Bewustzijn en bekendheid bevorderen met de Richtlijnen en 
de klachtenprocedure bij bedrijven

o Behulpzaam zijn bij de toepassing ervan

o Behulpzaam zijn bij de ‘preventie’ van problemen

o Behandelen van meldingen over overtreding van de 
Richtlijnen, op een oplossingsgerichte, op de toekomst 
gerichte, manier

o Specifiek onderzoek (voorbeeld: olie- en gassector)

Nederland



NCP Nederland: structuur

NL-NCP in zijn huidige vorm sinds 2006 (evaluatie)

• 4 onafhankelijke leden

• eigen werkwijze in lijn met procedural guidelines:
o zichtbaar
o toegankelijk
o onpartijdig
o voorspelbaar
o voortdurend leren van eigen en andere ervaringen 

(‘peer learning’)

• Minister van Handel en OS is politiek verantwoordelijk voor het 
functioneren van het NCP, niet voor de final statements



(van rechts naar links)

 Dhr. Fred van Haasteren
 Mw. Maartje van Putten (Voorzitter)
 Mw. Catelene Passchier
 Mw. Melanie Peters

• 4 adviserende leden: ministeries van BZ, EZK, SZW, I&W

NCP Nederland 4 onafhankelijke leden



Jaarlijks aantal ‘specific instances’ sinds 2000



De meeste ‘specific instances’ komen van NGO’s
en vakbonden

Beroep op NCP’s



191 vakbondszaken  
181 afgesloten 
10 lopend  
66 (35%) positieve uitkomsten  

inds 2011: 
53 vakbondszaken
44 afgesloten  
9 lopend 
12 (23%) positieve uitkomsten
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http://www.tuac.org/


Belangrijke thema’s van de ‘specific instances’



Totaal aantal ‘specific instances’ behandeld door NCP’s 
van 2000-2015



Discussie: 

Hoe ‘ver van je bed’ is de de buitenlandse 
keten van je bedrijf? 

Hoe kan de OR in het dagelijks werk 
meer en beter gebruik maken 
van de OESO richtlijnen ? 
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