
 
 
 
Communiqué van het Belgisch Nationaal Contactpunt belast met de opvolging van de OESO-
Richtlijnen voor Multinationals 
 
De OESO-Richtlijnen voor Multinationale ondernemingen zijn aanbevelingen van de 
regeringen aan hun ondernemingen waar de activiteit zich ook bevindt.  
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 Economische Zaken en heeft een "tri-partite"-samenstelling, nl. de 
sociale partners en de vertegenwoordigers van de verschillende federale overheidsdiensten en 
regionale regeringen.  
 
In deze optiek werd bij het Nationaal Contactpunt de vraag gesteld om het dossier inzake 
Specialty Metals Company te onderzoeken in het licht van haar activiteiten in de DRC.  
Na afloop van dit onderzoek heeft het Belgisch NCP, zoals voorzien door de Richtlijnen, een 
communiqué opgesteld.  
 
 
Specialty Metals Company (SMC) werd genoemd in bijlage 3 (door het panel beschouwd als 
hebbende de OESO-Richtlijnen voor Multinationals overtreden) van het rapport van het  
VN- experten panel inzake de illegale exploitatie van grondstoffen en andere vormen van 
rijkdom in de DRC, hierna het Panel genoemd, van oktober 2002.  Bijlage 3 bevat een lijst 
van bedrijven die volgens het Panel de OESO Richtlijnen voor Multinationale ondernemingen 
niet hebben nageleefd. 
 
In het eindrapport van het VN-panel van oktober 2003 wordt het bedrijf teruggevonden in 
categorie 3, nl. zaken die verwezen werden naar het NCP voor verdere opvolging.   
 
De klacht aan het Nationaal Contactpunt in België door het panel geformuleerd was niet 
specifiek gericht op welke Richt lijnen werden verbroken, maar was algemeen geformuleerd, 
nl. “dat de activiteiten van de firma bijdroegen tot de financiering van het conflict in Congo. 
SMC kocht coltan uit Oost-Congo om te exporteren via Rwanda en Kenia.”  Het panel maakt 
melding van vervalste originecertificaten.  “En SMC kocht coltan van minstens één 
"comptoir" gecontroleerd door de Rwandan Defence Forces.”  Deze beschuldigingen van het 
panel waren evenwel niet ondersteund door bijkomende informatie, gegevens … 
 
Het bedrijf in kwestie vroeg gehoord te worden door het NCP zoals het ook getuigde voor de 
Parlementaire Commissie Grote Meren.  SMC verstrekte  alle informatie waarom gevraagd 
werd.  Uit deze gegevens bleek dat de firma, in de betrokken periode, haar jarenlange relatie 
met een invoerder uit Oost-Congo sterk terugschroefde en slechts beperkte hoeveelheden 
coltan had gekocht.  
 
 



 
 
 
 
 
Besluit:  
Gezien het feit dat de informatie ons verstrekt door het VN-panel vrij beperkt en zeer 
algemeen was, zonder bijkomende gegevens, informatie etc en aangezien het panel niet 
reageerde op de antwoorden van het bedrijf en dit ook nu niet meer kan doen, is het NCP niet 
in staat een gefundeerd advies uit te brengen in deze zaak.  
 
Het bedrijf van zijn kant verbindt er zich toe de OESO-Richtlijnen verder na te leven.   


