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Communiqué van het Belgisch Nationaal Contactpunt belast met de opvolging van de 
OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen 

 
 
 
 
Het Belgisch Nationaal Contactpunt werd door de niet-gouvernementele organisatie 
11.11.11., en dit in naam van 15 NGO's, aangesproken om een dossier inzake de groep 
Forrest te onderzoeken in verband met de eventuele niet-naleving van bepaalde OESO- 
Richtlijnen met betrekking tot de activiteiten van de groep Forrest in de DR Congo.  
 
 
 
Besluit 
 
Het behoort tot de bevoegdheid van het Nationaal Contactpunt dit dossier te behandelen. 
 
Het Nationaal Contactpunt (NCP) heeft rekening gehouden met de onderhandelingen op de 
OESO omtrent economische betrekkingen met landen met een zwakke staatsstructuur. In 
het algemeen is het NCP van oordeel dat de groep Forrest de OESO-Richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen in de mate van het mogelijke heeft gevolgd zowel bij zijn 
rechtstreekse investeringen in dit land als bij zijn indirecte investeringen, o.m. in joint 
ventures met andere ondernemingen, en waar de groep Forrest een minderheidsparticipatie 
heeft. 
 
Het NCP heeft kennis genomen van het feit dat de heer Forrest in naam van zijn groep de 
bevordering en verdediging van de Richtlijnen wenst verder te zetten in alle bedrijven waar 
hij aandeelhouder is – ook als minderheidsaandeelhouder – en in elke raad van bestuur 
waarin hij zetelt. 
 
Het NCP beveelt de groep Forrest aan op dezelfde manier te handelen t.o.v. zijn klanten en 
leveranciers.  
 
Het NCP beveelt de groep Forrest aan om op regelmatige basis betrouwbare en relevante 
informatie m.b.t. hun activiteit, structuur, financiële toestand en hun resultaten bekent te 
maken en dit overeenkomstig hoofdstuk III Informatieverstrekking van de OESO-Richtlijnen.   
 
Het NCP beveelt de groep Forrest aan sociale informatie mede te delen, en dit in 
overeenstemming met de geldende wetten, reglementen en praktijken en overeenkomstig 
hoofdstuk IV Werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen van de OESO-Richtlijnen. 
 
Het NCP beveelt de groep Forrest aan om op regelmatige basis betrouwbare en relevante 
milieu-informatie te verstrekken over haar activiteiten en over de maatregelen die werden 
genomen met het oog op het naleven van de OESO-Richtlijnen, overeenkomstig  
hoofdstuk V inzake het Milieu.  
 
De groep Forrest is ter plaatse evenwel niet de enige industriële groep.  Hieromtrent beveelt 
het NCP de groep Forrest om zowel de politieke autoriteiten van de DR Congo als de 
internationale instellingen te helpen bij het aanwenden van de passende economische en 
industriële mechanismen, rekening houdend met de problemen van de bevolking in de 
omgeving van de industriële sites. 
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De aanbevolen houding van transparantie en de inspanningen die door de groep Forrest met 
de hulp van de NGO’s en de vakbonden worden geleverd, zullen het klimaat van vertrouwen 
ten opzichte van de plaatselijke bevolking verbeteren. 
 
 
Het NCP mag verheugd zijn dat het, na de laatste vergadering met de betrokken partijen, zijn 
rol als bemiddelaar heeft vervuld. Akte werd genomen van de uitdrukkelijke wil van de 
partijen om hun dialoog verder te zetten, o.a. door aan internationale instanties zoals de 
WGO te vragen onafhankelijke studies uit te voeren. 
 
 
 
 
Achtergrond 
 
De NGO 11.11.11. heeft, in naam van 15 NGO's op 24 november 2004 een administratieve 
procedure ingeleid tegen de "Groupe George Forrest International" (GFI) met betrekking tot 
haar activiteiten in de DR Congo.  
 
Het dossier, zoals voorgelegd door 11.11.11., omvat onder meer volgende punten: de groep 
Forrest heeft geen stappen ondernomen om de gezondheid en veiligheid op het werk te 
garanderen bij zijn activiteiten ter verwerking van radioactieve delfstoffen in zijn fabriek in 
Lubumbashi; vermeende belangenvermenging en ongepaste inmenging in politieke 
aangelegenheden; het project GTL-STL Big Hill,  nl. het derven van inkomsten voor 
Gécamines; gebrek aan informatieverstrekking.  
 
Overeenkomstig de in de OESO-Richtlijnen bepaalde procedures maakte het NCP een 
uiterst grondige analyse van de feiten en pleegde overleg met alle betrokken partijen.  Het 
NCP heeft de argumenten van de betrokken partijen gehoord, zowel van de 
vertegenwoordigers van 11.11.11. als van de groep GFI.  De leden van het NCP hebben de 
mogelijkheid gehad kennis te nemen van de diverse documenten die bij het secretariaat 
werden ingediend.   
Het NCP vergaderde in totaal vijf keer om dit dossier te bespreken, waarvan drie keer met de 
betrokken partijen. 
 
Ter herinnering   

De OESO-Richtlijnen voor Multinationale ondernemingen zijn aanbevelingen van de 
regeringen aan hun ondernemingen,  waar ze hun bedrijvigheid ook uitoefenen.  
Deze aanbevelingen hebben betrekking op een aantal domeinen zoals de publicatie 
van informatie, tewerkstelling en arbeidsrelaties, milieu, de strijd tegen corruptie, de 
consumentenbelangen, wetenschap en technologie, concurrentie en fiscaliteit.  Tevens 
wordt het concept duurzame ontwikkeling geïntroduceerd. 
De implementatie 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 
vertegenwoordiger van de Minister van Economie en heeft een tripartitesamenstelling, 
namelijk de sociale partners en de vertegenwoordigers van de verschillende federale 
overheidsdiensten en regionale regeringen. 

 
De rol van het NCP bestaat erin bij te dragen tot de oplossing van vragen gesteld in 
specifieke omstandigheden.  Het NCP vergemakkelijkt de toegang tot op consensus 
gerichte, niet-conflictueuze middelen zoals verzoening of bemiddeling. 

 


