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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 
Proyecto Gato aangesproken om een dossier inzake de firma Tractebel-Suez te 
onderzoeken in verband met de eventuele niet-naleving van bepaalde OESO Richtlijnen met 
betrekking tot de waterkrachtcentrale van Houay Ho in Laos. 
 
 
Ter herinnering   

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 Economie en heeft een “tripartiet”-
samenstelling, namelijk de sociale partners en de vertegenwoordigers van de 
verschillende federale overheidsdiensten en regionale regeringen. 

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

 
 
 
Besluit 
 
Op basis van de verkregen informatie constateerde het Nationaal Contactpunt (NCP) dat 
TRACTEBEL-SUEZ zijn verplichtingen op het vlak van de beheersing van milieu-effecten en 
sociale gevolgen van dit waterkrachtcentraleproject is nagekomen.  Het NCP heeft niet 
kunnen constateren dat de OESO-Richtlijnen voor multinationals niet nageleefd werden. 
 
Het NCP meent evenwel dat TRACTEBEL-SUEZ zijn externe communicatie met de 
buitenwereld kan verbeteren en dat deze meer direct dient te gebeuren. 
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Achtergrond 
 
De vzw Proyecto Gato heeft op 15 april 2004 bij het Nationaal Contactpunt van België een 
administratieve procedure ingeleid tegen Tractebel-Suez inzake het project van Houay Ho in 
Laos omdat zij van oordeel is dat een aantal OESO Richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen niet werden nageleefd.  Het dossier betreft problemen ten gevolge van de 
constructie en operatie van een hydro-elektrische centrale in het zuiden van Laos.  De dam 
werd in 1994 gebouwd door het consortium Houay Ho Power Limited (HHPC) en het 
Laotiaanse staatsbedrijf Electricité du Laos. In 2001 investeerde Tractebel in het consortium 
HHPC, waarvan ze nu de hoofdaandeelhouder is.  
 
De specifieke opmerkingen hebben betrekking op de gevolgen van de verhuis van ongeveer 
2700 mensen, op het milieubeheer van een waardevol biologisch gebied, en op de financiële 
gevolgen voor de overheid van Laos. 
 
Overeenkomstig de procedures voorzien in de OESO Richtlijnen is het NCP overgegaan tot 
een analyse van de feiten en tot overleg met alle betrokken partijen.  Het NCP heeft de 
argumenten van de betrokken partijen gehoord, zowel van de vertegenwoordigers van 
Tractebel-Suez als van de vertegenwoordiger van de vzw Proyecto Gato en het heeft kennis 
genomen van de diverse documenten die door de partijen werden ingediend om hun 
argumenten te staven.  Het NCP is tot de conclusie gekomen dat Tractebel-Suez zijn 
verplichtingen heeft nagekomen; de externe communicatie van het bedrijf kan evenwel 
verbeterd worden.  


