Samenvatting NCP Werkprogramma 2021
Kerntaak meldingen 2021
-

Behandelen van lopende en nieuwe meldingen
Uitvoeren van evaluaties van afgeronde meldingen
Adviseren van andere NCP’s bij meldingen met betrokkenheid van Nederland

Behandelen lopende en nieuwe meldingen:
Het behandelen van meldingen van vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen is de eerste
en belangrijkste kerntaak van het NCP.
In 2017 had het NCP slechts drie meldingen in behandeling. In 2021 gaat het NCP (verder) aan de
slag met negen lopende meldingen, waarvan er drie zijn ingediend in 2020. De zes andere
meldingen zijn ingediend in 2018 (drie) en 2019 (drie).
Naast de hierboven genoemde negen lopende meldingen zijn er in 2020:
-

-

-

drie meldingen afgerond: IUF vs Perfetti van Melle inzake vakbondsrechten/kinderarbeid, UNI
Global Union vs VEON inzake het schenden van rechten van werknemers in Bangladesh en
Obelle Concern Citizens vs Shell/SPDC inzake landvervuiling inheemse volken.
twee meldingen niet-ontvankelijk verklaard: Kajangu e.a vs Bralima/Heineken III inzake
onrechtmatig ontslag en corruptie en National Board of Indonesia Prosperity Trade Union vs
CNV inzake een vakbondskwestie.
twee evaluaties van Eindverklaringen uitgevoerd: Hou Friesland Mooi vs Nuon en Oxfam
Novib, Greenpeace, BankTrack & Friends of the Earth vs ING.

Evaluaties:
In 2021 zullen evaluaties van Eindverklaringen worden uitgevoerd met betrekking tot de volgende,
eerder afgeronde meldingen: voormalig werknemers Bralima vs Bralima/Heineken, 3 NGO’s vs
Bresser, IUF vs Perfetti van Melle, UNI Global Union versus VEON en tenslotte Obelle vs
SPDC/Shell.

Advies andere NCP’s:
Daarnaast adviseert of ondersteunt het NCP andere NCP’s als er een link is met Nederland of als
de melding mede bij het Nederlandse NCP is ingediend, maar een andere NCP in de lead is. Ook
voert het NCP oriënterende gesprekken met organisaties over een bepaalde problematiek,
gerelateerd aan de toepassing van de OESO-richtlijnen.
De behandeling van meldingen neemt soms langere tijd in beslag. Dat kan o.a. zijn vanwege de
complexiteit van de melding of de tijd die nodig is om het vertrouwen van bij de melding
betrokken partijen te winnen.

Overig:
In 2021 zullen de procedures voor het indienen van meldingen worden geactualiseerd en op de
NCP website geplaatst.
Daarnaast zal het NCP ook interne richtlijnen en afspraken opstellen voor het werken met een
externe mediator. In principe wordt een melding overigens door de onafhankelijke NCP-leden
behandeld. Echter, op verzoek van en met instemming door partijen kan het Nederlandse NCP
overgaan tot het inschakelen van externe mediators.

Kerntaak bekendmaking OESO-richtlijnen in 2021
-

Voorlichting geven op onder meer congressen en overige bijeenkomsten;
Versterken IMVO-beleid rijksoverheid en adviseren over IMVO sectorconvenanten
Organiseren van een themabijeenkomst voor stakeholders;
Actualiseren en verbeteren van de NCP-website en social media-kanalen.

Congressen en bijeenkomsten:
Het NCP heeft als tweede kerntaak te werken aan de bekendmaking van de OESO-richtlijnen en
de bevordering van de toepassing ervan door het bedrijfsleven. De OESO-richtlijnen zijn en blijven
voor de Nederlandse overheid het belangrijkste IMVO-kader voor bedrijven, zoals ook blijkt uit de
nota ‘Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap’, die minister Kaag op 26 oktober 2020 aan de Tweede Kamer
stuurde. De richtlijnen onderscheiden zich van andere internationale instrumenten doordat zij
vrijwel alle IMVO-thema’s omvatten en bovendien sterke nadruk leggen op due diligence (MVOrisicomanagement). Het breder bekend maken van de richtlijnen en het onderstrepen van het
belang van het onderschrijven daarvan door internationaal opererende Nederlandse bedrijven is
blijvend actueel en noodzakelijk.
Het Nederlandse NCP werkt hier onder meer aan door het geven van presentaties over de
richtlijnen, het leveren van (input voor) trainingen en het vragen van aandacht voor de richtlijnen
bij andere organisaties met veel contacten met het bedrijfsleven.
Daarnaast bieden de NCP stakeholders die zijn vertegenwoordigd in het zgn. NCP+ (VNONCW/MKB Nederland, FNV, OECD Watch en ten slotte de SER als toehoorder) alsmede de
adviserende leden van de vier meest betrokken ministeries (BZ, EZK, I&W en SZW) het NCP
regelmatig een platform om de OESO-richtlijnen en het belang van het NCP-klachtenmechanisme
onder de aandacht te brengen.
Het NCP ondersteunt ook de beleidsdoelstelling om voor eind 2023 90% van de grote Nederlandse
bedrijven de OESO-richtlijnen te laten onderschrijven. Het NCP heeft daarvoor een speciale
webpagina “aan de slag met de OESO-richtlijnen” opgezet, die aansluit bij de 90%-campagne en
de doelstelling.
Het NCP streeft er in dit kader ook naar de contacten met relevante ministeries (BZ, EZK, I&W,
SZW en ook het ministerie van Financiën) verder te intensiveren om zo bij te dragen aan een
grotere coherentie van het IMVO beleid. Zo zal het NCP in 2021 input leveren met het oog op de
oprichting van een zgn. IMVO-steunpunt en in relatie tot het ILO-initiatief om nationale focal
points op te richten.
Het steunpunt is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het toepassen van gepaste
zorgvuldigheid (due diligence). De bedoeling van de focal points is vooral om aandacht te vragen
voor de (toepassing van de) ILO Multinational Enterprises Declaration.
Ook is het NCP adviserend lid van de IMVO-commissie van de SER, waarmee het belang van een
goede dialoog met werkgevers en werknemers over IMVO-vraagstukken wordt onderstreept.
Het streven is verder om ook in 2021 proactief aan te blijven haken bij evenementen en
gelegenheden waarbij de OESO-richtlijnen centraal staan.

Convenanten:
Het NCP geeft tevens advies op de conceptteksten van de IMVO-convenanten en zal dit ook in
2021 blijven doen voor de convenanten die dan gereedkomen. Daarnaast is het NCP benaderd
door stakeholders en de SER om mee te denken over de doorontwikkeling van de toegang tot
herstel en de vormgeving van herstelmechanismen van de convenanten.

Themabijeenkomst en training:
Het NCP organiseert jaarlijks ook een themabijeenkomst voor bedrijven, ngo’s en andere
organisaties met interesse in IMVO. In 2020 was het onderwerp van de themabijeenkomst
‘Digitalisering en IMVO’. Het onderwerp voor de themabijeenkomst voor 2021 is nog niet bekend.
Zodra de plannen bekend zijn, zullen deze op de NCP website bekend worden gemaakt.
Daarnaast zal er in het najaar van 2021 een trainingsdag voor Ondernemingsraden worden
georganiseerd, om ook de leden van ondernemingsraden te informeren over IMVO zaken en hen te
trainen om sterker te staan in gesprekken met bestuurders. De organisatie hiervan is echter
afhankelijk van de COVID-19 pandemie.

Het NCP online:
Het NCP heeft een eigen website en een LinkedIn en Twitter account. Deze media worden voor
verschillende activiteiten gebruikt zoals het plaatsen van publicaties van meldingen,
nieuwsberichten, voorlichtingsmateriaal en het bekend stellen van themabijeenkomsten en
trainingen.
Daarnaast biedt de NCP website de mogelijkheid om informatie betreffende de (toepassing van de)
OESO-richtlijnen op te vragen. Vragen die via de website binnenkomen, worden zo mogelijk snel
en adequaat beantwoord.
De COVID-19 pandemie heeft het belang van de NCP-website en social media nog nadrukkelijker
aangetoond. In 2021 zal het NCP zowel de Nederlandse NCP website als de Engelse NCP website
verder optimaliseren en actualiseren.

Internationale activiteiten in 2021
Het NCP zal in 2021 input leveren met het oog op de Nederlandse standpuntbepaling t.a.v. de in
OESO-verband uitgevoerde ‘stocktaking exercitie’ betreffende de OESO-richtlijnen. Deze exercitie
wordt uitgevoerd om te bezien in hoeverre de Richtlijnen en de procedural guidance nog altijd
actueel en relevant zijn.
Zoals ook vorig jaar zal het NCP in OESO verband actief bijdragen aan de uitvoering van het OESO
Actieplan ter versterking van nationale NCP’s (2019-2021), dat onderdeel is van de proactieve
agenda van de OESO Responsible Business Conduct (RBC) Werkgroep. Het Actieplan kent vier
hoofdlijnen: peer reviews and capacity building, building functional equivalence, building and
improving tools, promoting policy coherence.
Het NCP zal in 2021 zoals gebruikelijk deelnemen aan de NCP-network meetings in Parijs en peer
learning bijeenkomsten.
Het NCP verstrekt desgevraagd ook informatie over de OESO-richtlijnen en het werk van het NCP
aan Nederlandse ambassades. Dit geschiedt in nauwe samenwerking met het ministerie van
Buitenlandse Zaken.

Organisatie en middelen
Voor een goed functionerend NCP is voldoende capaciteit van het secretariaat en de leden
noodzakelijk. Dit zal ook in 2021 om aandacht blijven vragen. Vanwege langere afwezigheid van

een van de leden is sinds 1 januari 2021 een (tijdelijke) vijfde NCP lid benoemd. Dit aantal zal
echter per 1 mei weer teruggaan naar vier leden daar de tweede termijn van de huidige voorzitter
per 30 april 2021 eindigt.
Het NCP heeft de beschikking over een eigen budget (ter beschikking gesteld door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken / DG BEB). Over de besteding van het budget legt het NCP
verantwoording af aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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