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Communiqué van het Belgisch Nationaal Contactpunt -  16 juli 2019 
 
- 

 

Het Belgische NCP verklaart de klacht onontvankelijk 

 

 

De OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn aanbevelingen van de regeringen aan 
hun ondernemingen, ongeacht waar deze hun bedrijvigheid uitoefenen. 
 
Deze aanbevelingen hebben betrekking op verschillende domeinen, zoals informatieverstrekking, 
mensenrechten, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, milieu, bestrijding van corruptie, 
consumentenbelangen, wetenschap en technologie, mededinging en belastingen. Tevens werden 
de begrippen ketenverantwoordelijkheid en « due diligence » ingevoerd. 
De implementatie en bevordering van deze Richtlijnen berust bij de verschillende Nationale 
Contactpunten, die belast zijn met de opvolging. 
 
In België wordt het Nationaal Contactpunt (NCP) voorgezeten door een afgevaardigde van de 
Federale Overheidsdienst Economie. Het is drieledig samengesteld en bestaat uit 
vertegenwoordigers van de sociale partners, de verschillende federale overheidsdiensten en de 
gewestregeringen. 
 
De rol van het NCP bestaat erin bij te dragen tot de oplossing van kwesties die in specifieke gevallen 
voorgelegd worden. Het NCP tracht daarbij met consensusgerichte en niet conflictgerichte middelen 
tot een oplossing te komen, via verzoening of bemiddeling. 

 

 
 
Het Belgische Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen 
ontving op 4 mei 2019 een melding van een particulier inzake een specifiek geval rond de activiteiten van de 
firma Banro Corporation en diens filiaal Twangiza Mining in verband met feiten die zich afspeelden in de 
Democratische Republiek Congo.  
 
Hoewel de indiener van het specifiek geval zich rechtstreeks en in eerst instantie tot het Belgische NCP 
richtte, stuurde hij zijn melding tevens naar het Amerikaanse, het Britse, het Canadese en het Nederlandse 
NCP. Daarnaast werden ook verschillende aanvullende documenten ontvangen op 5 mei 2019. Het Belgische 
NCP bevestigde de ontvangst van de melding van de particulier op 9 mei 2019. Deze laatste bleef aanvullende 
documenten toesturen op 22 en 27 mei 2019. 
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In het voorgelegde dossier maakt de particulier melding van een verontrustend conflict («conflit 
insécurisant») dat leidde tot zijn ontslag bij de Twangiza Mining en dat verband zou houden met het succes 
van zijn steun met Heineken N.V aan 168 Kongolezen, voormalige medewerkers van Bralima. 
 
Om de klacht te coördineren bracht het Belgische NCP de vier andere betrokken NCP’s samen tijdens een 
vergadering in Parijs op 19 juni 2019. Daarbij bleek dat het Amerikaanse, Canadese en Britse NCP ook reeds 
op de hoogte gesteld waren van aantijgingen tegen dezelfde onderneming. 
 
In een persbericht van 21 maart 20191 meldde het Canadese NCP dat de onderneming geschrapt was van de 
beurs van New York en van de beurs van Toronto en voortaan een privévennootschap was die niet langer in 
Canada, maar op de Kaaimaneilanden geregistreerd stond, waarmee het aangaf dat zijn rol als NCP 
onmiddellijk beperkt was om redenen van territorialiteit. 
 
Voorheen had het Britse NCP in een brief van 17 januari 20192 aan de klager laten weten dat het territoriaal 
niet bevoegd was, omdat de Kaaimaneilanden weliswaar een Brits overzees gebied waren, maar de OESO-
overeenkomst van 1961 niet ondertekend hadden. 
 
Om dezelfde redenen had het Amerikaanse NCP eveneens het verzoek van de klager verworpen. 
 
Om dezelfde evidente redenen van territorialiteit kan het Belgische NCP het verzoek van de klager niet nader 
onderzoeken en moet het besluiten dat het dossier onontvankelijk is.  
 
Het Belgische NCP wil hierbij evenwel nog eens wijzen op de complexe problematiek van de micro-staten, 
die de OESO-Richtlijnen niet ondertekend hebben3.  
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1 Zie: https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/ncp-pcn/2019-03-19-ncp-
pcn.aspx?lang=fra 
2 Zie bijlage in de nota van OECD Watch: https://complaints.oecdwatch.org/cases/Case_532 
3 Zie initiële evaluatie Adimed / Groupe Kilu en ES-KO International (zie conclusie): 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Communique-ncp-initiele-Evaluatie-Adimed.pdf  
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