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ASF en I Watch bundelen hun krachten om de principes van respect en bescherming 

van mensenrechten in de context van economische activiteiten te bevorderen. In dit 

kader hebben we op 26 juli 2018 aan het Franse Nationaal Contactpunt (NCP) van 

de OESO de vraag gesteld om het specifiek dossier van de activiteiten van de Perenco 

Groep in het gouvernement Kebili in Tunesië te onderzoeken en hun naleving van de 

OESO-Richtlijnen door multinationale ondernemingen na te gaan.  

 

Deze richtlijnen zijn aanbevelingen voor ondernemingen voor een verantwoord gedrag inzake 

o.a. arbeid, mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, milieu, consumentenbescherming, 

concurrentie, de strijd tegen corruptie en belastingheffing. Zowel Frankrijk als Tunesië hebben 

deze principes onderschreven. De OESO-richtlijnen bepalen dat elk land een Nationaal 

Contactpunt (NCP) moet oprichten dat toezicht houdt op de naleving van die richtlijnen. NCP 

vervullen ook een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsfunctie om klachten of "specifieke 

dossiers” te behandelen die ingediend mogen worden door elke geïnteresseerde persoon om 

het gedrag van een onderneming aan te kaarten. 

 

Het specifiek dossier dat door ASF en I Watch is ingediend beoogt in eerste instantie 

transparantie te verkrijgen over de winningsactiviteiten van koolwaterstoffen in El Faouar en 

Douz, in de regio Kebili, die onderworpen zijn aan concessiecontracten tussen de Tunesische 

staat en de Perenco Groep. Deze sites zijn regelmatig het toneel van sociale bewegingen door 

de lokale bevolking, bezorgd over de impact die deze activiteiten hebben of kunnen hebben 

op de gezondheid en het milieu. 

 

Nadat we tevergeefs in contact probeerden te komen met de Tunesische dochteronderneming 

van de Perenco Groep om informatie te verkrijgen over haar activiteiten en een dialoogproces 

op gang te brengen, wendden ASF en I Watch zich tot het Franse NCP met de vraag een 

gesprekskader op te zetten op de leemte aan informatie over de aard van de activiteiten die 

op deze sites worden uitgevoerd, de risico's die deze kunnen inhouden voor de mensenrechten 

en het milieu en de maatregelen die het bedrijf neemt om deze te voorkomen en verzachten, 

op te vullen. 

 

ASF en I Watch betreuren dat er al meer dan een jaar is verstreken sinds de indiening van dit 

specifiek dossier, te wijten aan de initiële weigering van de onderneming om de territoriale 

jurisdictie van het Franse NCP te erkennen. We verwelkomen echter de ommekeer van de 

positie van de onderneming die werd aangekondigd in de verklaring die op 6 december 2019 

door het Franse NCP is gepubliceerd en zo de initiële evaluatie afsluit. 

 

 

 

https://www.asf.be/fr/blog/publications/entreprises-et-droits-humains-la-tunisie-doit-se-saisir-pleinementdes-instruments-internationaux/
https://www.asf.be/fr/blog/publications/entreprises-et-droits-humains-la-tunisie-doit-se-saisir-pleinementdes-instruments-internationaux/
https://www.lediplomate.tn/perenco-tunisie-arret-de-production-de-gaz-de-perenco-suite-a-manifestations-locales/
https://tn.boell.org/sites/default/files/gaz_de_schist_final_version_2.pdf
https://tn.boell.org/sites/default/files/gaz_de_schist_final_version_2.pdf


 

 

 

 

 

We stellen desondanks vast dat het NCP onevenredige aandacht schenkt aan de verschillende 

juridische montages die geleid hebben tot het oprichten van een Tunesisch filiaal als 

onderneming van Caymaneilands’ recht, ondanks de werkelijkheid van de link tussen de in 

Frankrijk gevestigde onderneming en haar Tunesische dochteronderneming, en de geest van 

de Richtlijnen. 

 

We hopen, onder auspiciën van het Franse NCP, met de Perenco Groep een open discussie 

aan te gaan over zijn zorgvuldigheidsstelsel in Tunesië, zijn fiscale verplichtingen jegens de  

Tunesische staat en de noodzaak om de lokale bevolking rond hun activiteitensites te 

betrekken bij de beslissingen die hun rechten en hun omgeving beïnvloeden. 

 

Perscontact – Internationaal : Simon Mallet, smallet@asf.be  

 

Perscontact – Tunisïe : Zeineb Mrouki (ASF Tunisïe), zmrouki@asf.be ;  

Manel Ben Achour (I WATCH), manel@iwatch-organisation.org  
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