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Brussel, 28 juni 2019 

Klacht neergelegd bij OESO door 2 Zuid-
Afrikaanse ngo’s tegen KBC blijft zonder gevolg 

 
Op 24 april 2018 dienden de Zuid-Afrikaanse ngo’s Open Secrets en het Centre for Applied Legal Studies een 
klacht in bij de OESO tegen KBC Groep voor vermeende inbreuken op de OESO-richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen. In die klacht verwijzen beide ngo’s naar vermeende steun aan en vermeende betrokkenheid 
bij het apartheidsregime en het opzetten van controversiële financiële constructies met het oog op de 
financiering van illegale wapenhandel met dat regime in de periode 1977-1994. De vermeende steun en 
betrokkenheid zouden verleend zijn door de Luxemburgse bank KBL en haar toenmalige zusterbank, de 
Kredietbank. 
 
KBC heeft de klacht en de erbij gevoegde documenten van beide ngo’s in de mate van het mogelijke 
onderzocht, rekening houdend met de vaststelling dat de aangevoerde feiten zich in een ver verleden 
bevinden en nog moeilijk verifieerbaar zijn. Bovendien maakt KBL, waar de klacht hoofdzakelijk naar verwijst, 
sinds 2011 geen deel meer uit van KBC Groep. KBC kan dan ook over KBL geen uitspraken doen omdat het 
geen toegang meer heeft tot documenten of archieven van KBL. (zie ook KBC-reactie van 25 april 2018) 
 
KBC heeft nu bevestiging gekregen dat het Nationaal Contactpunt1 op 26 maart 2019 de klacht van de Zuid-
Afrikaanse ngo’s voor drie van de vier verzoeken unaniem onontvankelijk heeft verklaard aangezien deze 
verzoeken buiten het toepassingsgebied van de OESO-richtlijnen vallen en het het mandaat en de 
bevoegdheid van het Nationaal Contactpunt overschrijden. Deze verzoeken betroffen  
(1) een openbare verontschuldiging aan de Zuid-Afrikaanse regering en het volk;  
(2) een strafmaatregel uit te laten vaardigen en 
(3) de invoering van een controlemechanisme op Europees niveau 
  
Met betrekking tot het vierde verzoek betreffende de erkenning van een inbreuk op de OESO-richtlijnen heeft 
het Nationaal Contactpunt besloten deze niet verder te onderzoeken, gelet op de extreem gedateerde tijdslijn 
tot 40 jaar in het verleden en het moeilijk te achterhalen en te verifiëren bewijsmateriaal. 
Het Nationaal Contactpunt plaatst ook vraagtekens bij de bereidheid (wil) van de klagende partijen om een 
bemiddelings-/verzoeningsproces aan te gaan, wat de bestaansreden is van deze OESO-procedure. 

 
KBC wijst er op dat het vandaag een bijzonder uitgebreid duurzaamheidskader hanteert waarbinnen 
samenwerking met de meest controversiële regimes wordt uitgesloten. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 Het Nationaal Contactpunt voor de OESO in België binnen de schoot van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

 

Reactie  

https://www.kbc.com/nl/system/files/doc/newsroom/pressreleases/2018/20180425_SB_apartheid_klacht_NL.pdf
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