
 
 

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

multinationale ondernemingen 
 
 
 
 
De NGO 11.11.11 heeft, in naam van 15 NGO's, op 24 november 2004 een 
administratieve procedure ingeleid bij het Nationaal Contactpunt (NCP) om een dossier 
"Nami Gems" te onderzoeken in verband met de eventuele niet-naleving van bepaalde 
OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen met betrekking tot haar activiteiten 
in DR Congo.  
 
Het dossier, zoals voorgelegd door 11.11.11, maakt melding van het feit dat de firma 
Nami Gems niet altijd transparant communiceerde inzake de exacte origine van de 
diamanten die werden ingevoerd tijdens de periode 2000-2001, noch inzake de kwaliteit 
en ernst van haar leveranciers.  
 
 
Besluit : 
 
Het NCP is van oordeel dat het dossier ‘Nami Gems’ niet ten gronde onderzocht dient te 
worden, deze beslissing werd genomen na verschillende vergaderingen die tot doel 
hadden het dossier te evalueren. 
 
In haar besluit heeft het NCP rekening gehouden met het feit dat de internationale 
gemeenschap via het Kimberley-proces een antwoord gaf op de weinig transparante 
handel van de diamantsector in het algemeen.  Dit proces beoogde een grotere 
transparantie te bewerkstelligen en komaf te maken met bepaalde praktijken die zich in 
het verleden afspeelden, zowel in België als elders.  Gezien het huidig succes van het 
Kimberley-proces en de ermee gepaard gaande transparantere handel meent het NCP 
dat er voldoende garanties zijn voor het heden en de toekomst om dergelijke praktijken 
te verhinderen.  
 
Daarnaast houdt het NCP in haar beslissing rekening met het ontbreken van een 
investment nexus in het dossier.  De firma Nami Gems is een handelaar.  Ook werd 
gekeken naar het feit dat de firma van een eerder beperkte omvang is, ook qua 
handelsvolume, en dat het duidelijk is dat de invloed van het bedrijf op zijn leveranciers 
eerder beperkt is.  
 
Niettemin meent het NCP in de toekomst te mogen rekenen op de toepassing van de 
OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen door het bedrijf en er ook haar 
leveranciers in kennis van te stellen en hen ertoe aan te zetten de Richtlijnen toe te 
passen.  


