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Samenvatting
Hoewel de globalisering van productieprocessen honderden miljoenen mensen uit de armoede heeft
gehaald, worden de mensenrechten in veel globale waardeketens (GVC's) nog steeds ernstig
geschonden. De Covid-19-pandemie heeft de risico's op mensenrechtenschendingen niet alleen
blootgelegd, maar in veel gevallen ook verergerd. In 2011 heeft de Mensenrechtenraad van de
Verenigde Naties unaniem de UN Guiding Principles on Business and Human Rights of UNGP's
aangenomen. Pijler I van de UNGPs schetst de plicht van staten om mensen te beschermen tegen
mensenrechtenschendingen door bedrijven binnen hun grondgebied en/of rechtsgebied. De
operationele richtlijnen voor deze verplichting vereisen dat staten: (1) wetten afdwingen die bedrijven
verplichten mensenrechten te respecteren; (2) ervoor zorgen dat andere wetten en
beleidsmaatregelen bedrijven er niet van weerhouden mensenrechten te respecteren; en (3)
bedrijven begeleiden bij de implementatie van adequate mechanismen om mensenrechtenrisico's in
hun hele bedrijfsvoering te identificeren, te ondervangen of te beperken. Pijler II beschrijft de
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om de mensenrechten te respecteren door (1) een
beleidscommitment uit te spreken om de mensenrechten te respecteren; (2) Human Rights Due
Diligence (HRDD) uit te voeren; en (3) processen te creëren die het mogelijk maken voor slachtoffers
om herstel en/of verhaal te halen voor mensenrechtenschendingen. Pijler III heeft betrekking op de
verplichting van staten om ervoor te zorgen dat rechthebbenden (bijv. lokale gemeenschappen,
werknemers), wanneer zich negatieve effecten op de mensenrechten voordoen, toegang hebben tot
een effectief rechtsmiddel via gerechtelijke, administratieve of wetgevende weg.
In het decennium dat volgde op de goedkeuring van de UNGP's, is er een proliferatie geweest van
initiatieven en instrumenten die het gedrag van bedrijven op het gebied van mensenrechten trachten
te verbeteren, en die op verschillende manieren aansluiten bij (elementen van) de UNGP's. Belangrijke
voorbeelden zijn internationale initiatieven zoals de Due Diligence Guidance for Responsible Supply
Chains van de OESO en Multi-Stakeholder Initiatives (MSI's) zoals de Fair Wear Foundation. Vrijwillige
mechanismen worden echter in toenemende mate aangevuld met harde regelgeving. Verschillende
buurlanden van België hebben daarnaast ook wetgeving aangenomen die bedrijven verplicht om
(aspecten van) HRDD-processen uit te voeren. Zo verplicht de Britse Modern Slavery Act alle bedrijven
die actief zijn op de Britse markt om verslag uit te brengen over de risico's van moderne slavernij in
hun toeleveringsketens. In Frankrijk zijn alle grote bedrijven verplicht een "vigilance plan" te
publiceren en uit te voeren waarin zij hun aanpak uiteenzetten om risico's in hun eigen activiteiten en
in hun toeleveringsketens te identificeren en aan te pakken. En op het niveau van de Europese Unie
(EU) heeft het Europees Parlement (EP) een ontwerpverslag uitgebracht over zorgvuldigheid en
verantwoordingsplicht van bedrijven, waarin het er bij de Europese Commissie op aandringt om
verplichte zorgvuldigheidseisen inzake risico's op het gebied van mensenrechten, milieu en
governance voor Europese bedrijven voor te stellen.1 Ook de Europese Raad heeft op 1 december
2020 een oproep gedaan voor een voorstel van de Commissie voor een EU-rechtskader inzake
zorgvuldigheid bij bedrijven. Ook riep de Raad de lidstaten op zich meer in te spannen om de UNGP's
uit te voeren, onder meer "via nieuwe of geactualiseerde nationale actieplannen (NAP's) die een mix
van vrijwillige en verplichte maatregelen bevatten."2
In 2017 publiceerde België zijn eerste Nationaal Actieplan bedrijven en mensenrechten (B-NAP). Dit
plan omvat 33 actiepunten aan de hand waarvan de federale en subnationale overheden moeten
werken aan de implementatie van de UNGP's. Met deze Nationale Baseline Assessment (NBA) ging
het onderzoeksteam na waar de Belgische staat en de Belgische bedrijven zich vandaag bevinden met
de implementatie van de UNGP's. De hoofdstukken in dit rapport handelen respectievelijk over Pijler
1

EP 2020/2129(INL) 11.9.2020 Ontwerp-verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de zorgvuldigheid en
verantwoordingsplicht van bedrijven - Commissie juridische zaken.
2 De volledige tekst kan hier worden geraadpleegd.
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I (de plicht van de Belgische staat om de mensenrechten te beschermen), Pijler II (de
verantwoordelijkheid van Belgische bedrijven om de mensenrechten te respecteren), en Pijler III (de
plicht van de Belgische staat om toegang te verlenen tot een effectief rechtsmiddel).
In het algemeen geven de resultaten van de NBA aan dat België weliswaar een aantal waardevolle
stappen heeft gezet (bv. waar het gaat om de strijd tegen mensenhandel en de ondersteuning van
instrumenten en studies over bedrijven en mensenrechten), maar dat de verschillende regeringen en
de bedrijven nog een lange weg te gaan hebben vooraleer zij hun verantwoordelijkheden zoals
omschreven in de UNGP's nakomen. De Belgische overheden stemmen hun eigen activiteiten nog niet
af op de UNGP's, bijvoorbeeld bij overheidsopdrachten, of in mechanismen om bedrijven te
ondersteunen die activiteiten in het buitenland opzetten. Er zijn ook uitdagingen die verband houden
met een gebrek aan verticale (tussen verschillende overheidsniveaus) en horizontale (tussen
verschillende overheidsagentschappen en ministeries) beleidscoherentie. Er is behoefte aan sterkere
institutionele ondersteuningsmechanismen met een duidelijk mandaat die de bedrijven en
mensenrechtenagenda op een systematische en coherente manier kunnen aansturen. Bovendien
hebben eerdere initiatieven van Belgische regeringen, waaronder het eerste B-NAP, vooral de nadruk
gelegd op vrijwillige actie door bedrijven. De resultaten van deze NBA (en met name van pijler II)
wijzen erop dat deze eenzijdige nadruk op vrijwillige actie niet heeft geleid tot een hogere mate van
afstemming van bedrijven op de UNGP's. Hoewel een groeiend aantal grote bedrijven zich er nu
formeel toe verbindt de mensenrechten te respecteren, vertaalt geen van de in pijler II geanalyseerde
bedrijven deze verbintenis in systematische HRDD-processen, of in onafhankelijke en toegankelijke
mechanismen die houders van rechten en belanghebbenden in staat stellen klachten te laten
behandelen en verhaal te halen.
De Belgische autoriteiten zouden er goed aan doen om de bestaande regelgevende mix opnieuw te
evalueren in het licht van deze bevindingen, en in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen
van de EU en andere internationale organisaties. Met name kan de huidige focus op vrijwillige actie
mogelijk moeten worden aangevuld met een vorm van harde regelgeving. Een groeiend aantal
belanghebbenden in België onderschrijft dit standpunt, waaronder niet alleen organisaties uit het
maatschappelijk middenveld, maar ook een groeiend aantal bedrijven en bedrijfsfederaties.
Tot slot is het vermeldenswaardig dat zowel de Belgische autoriteiten als de Belgische bedrijven
momenteel een brede waaier van inspanningen leveren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(SDGs) te helpen bereiken. Hoewel de SDGs zeker kunnen bijdragen tot het verbeteren van de
mensenrechtensituatie in globale waardeketens (bv. SDG 8 over waardig werk en SDG 12 over
duurzame consumptie en productie), is het belangrijk dat de inspanningen om de SDGs te bereiken in
overeenstemming zijn met de UNGP's.

Conclusies per pijler
Pijler I - De plicht van de staat om de mensenrechten te beschermen
Pijler I gaat over de plicht van staten om bescherming te bieden tegen feitelijke of potentiële
mensenrechtenschendingen door bedrijven die actief zijn op hun grondgebied en/of binnen hun
rechtsgebied. Deel A beoordeelt hoe België zich voegt naar de operationele principes van Pijler I
(UNGP Principe 3) die vereisen dat staten (1) wetten afdwingen die bedrijven verplichten om de
mensenrechten te respecteren; (2) verzekeren dat andere wetten en beleidslijnen bedrijven niet
verhinderen om de mensenrechten te respecteren; en (3) bedrijven begeleiden bij de implementatie
van adequate mechanismen om risico's voor de mensenrechten te identificeren, te remediëren of te
voorkomen doorheen hun activiteiten. De geselecteerde rechtsgebieden die relevant zijn voor de
uitvoering van de UNGP's vallen min of meer samen met de resultaten van het empirisch onderzoek
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waarover is gerapporteerd in het focusdocument van de EU FRA (2019)3. Voor elk geselecteerd
rechtsgebied richtte het NBA-team zich in de eerste plaats op de relevantie van dat gebied voor België.
Ten tweede beoordeelde het de vooruitgang die sinds de goedkeuring van het B-NAP is geboekt, en
of de genomen maatregelen kunnen worden afgestemd op de ontwerp-EU-richtlijn van het EP4 (2020),
voor zover van toepassing. De beoordeling bestaat uit de identificatie van structurele hervormingen
en beleidsmaatregelen die in overeenstemming met de UNGP's zijn aangenomen. Ten derde werden
de belangrijkste resultaten of leemten voor de uitvoering van de UNGP's beschreven. In het bijzonder
werd gekeken naar twee parameters: of de aangenomen maatregelen, (1) gericht zijn op kwetsbare
of gemarginaliseerde groepen en, (2) gericht zijn op het aanpakken van grote mensenrechtenrisico's
in de waardeketens van bedrijven met hoofdzetel in België.
Deel A meldt vooruitgang op verschillende gebieden. Ten eerste zijn er belangrijke wetswijzigingen
doorgevoerd met betrekking tot de verantwoordelijkheid van bedrijven, en dan met name
hervormingen inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en inzake
compensatiefondsen die ernstige rampen dekken. De structurele hervorming van corporate
governance heeft bedrijven echter niet verplicht om HRDD-procedures toe te passen. Ten tweede
wordt de sociale bescherming (arbeidsrecht, beroepsrecht en antidiscriminatie-wetgeving) gedekt
door een geconsolideerd wettelijk kader. De Belgische overheden worden echter geconfronteerd met
verschillende uitdagingen die verband houden met globalisering en digitalisering, welke nieuwe
arbeidsverhoudingen en nieuwe milieubeschermingsbehoeften creëren. In de strijd tegen
mensenhandel (THB) en moderne slavernij hebben de globalisering en het vrij verkeer van personen
binnen de EU de bestaande uitdagingen vergroot en nieuwe uitdagingen voor België gecreëerd. Myria
en de inspectiediensten hebben een cruciale rol gespeeld, die internationaal wordt erkend. Zij hebben
de acties op het vlak van mensenhandel in waardeketens die in België actief zijn, gericht kunnen
aanpakken. Ten derde meldde België ook vooruitgang op het gebied van milieu- en
consumentenbescherming, hoewel een deel van de voor België gerapporteerde vooruitgang verband
houdt met de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving.
Deel B heeft betrekking op de relatie tussen de staat en het bedrijfsleven. Dit is een belangrijk domein
omdat overheidsopdrachten, staatsbedrijven en de verlening van diensten van algemeen belang een
aanzienlijk economisch gewicht hebben. Verwacht wordt dat de normen voor de naleving van de
mensenrechten hoger zullen liggen.5 Staatssteun voor export- en investeringsactiviteiten zou een
belangrijke hefboom kunnen zijn om meer verantwoordelijk gedrag van Belgische bedrijven in het
buitenland aan te moedigen. Verschillende B-NAP-acties verwijzen naar concrete verbintenissen in die
richting. Het gaat onder meer om het systematisch integreren van mensenrechten in handelsmissies
of het creëren van synergiën om due diligence- of effectbeoordelingsprocessen uit te voeren alvorens
economische bijstand te verlenen. De resultaten van deze acties zijn echter bescheiden. Er waren
vrijwel geen structurele hervormingen in overeenstemming met de UNGP's en wanneer dat wel het
geval was, bijvoorbeeld in het geval van overheidsopdrachten, dient de uitvoering nog verder te gaan.
In het algemeen heeft het NBA-team geen concrete acties geïdentificeerd om de UNGP's op
systematische wijze uit te voeren, hoewel verschillende van deze agentschappen beleid hebben
geïmplementeerd dat gericht is op afstemming op de SDGs, en hoewel sommige agentschappen MVOregelingen hebben bevorderd. Hoewel MVO-mechanismen relevant zijn, kijkt de materialiteitsanalyse
naar risico's voor het bedrijf, maar niet noodzakelijkerwijs naar grote mensenrechtenrisico's voor
rechthebbenden. Het NBA-team heeft geen enkele maatregel geïdentificeerd die gericht is op
3

EU FRA (12/2019) Mensenrechtenschendingen door bedrijven gemeld in de EU en beschikbare rechtsmiddelen.
Focusdocument.
4 EP 2020/2129(INL) 11.9.2020 Ontwerp-verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de zorgvuldigheid en
verantwoordingsplicht van bedrijven - Commissie juridische zaken.
5 Cf. Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten (CESCR) General comment (GC)24 (2017) betreffende de
verplichtingen van staten onder het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ICESCR) in de
context van bedrijfsactiviteiten.
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kwetsbare gemeenschappen die getroffen kunnen worden door waardeketens die door Belgische
bedrijven worden aangestuurd.
Het NBA-team houdt ook rekening met de rol van de EU omdat veel van de rechtsgebieden die van
belang zijn voor de uitvoering van de UNGP's een gedeelde bevoegdheid zijn met de EU. Het gaat
onder meer om overheidsopdrachten, handel en investeringen en de versterkte bescherming van
consumentenrechten en van de privacy van persoonsgegevens. De invoering van strenge maatregelen
betekent dat laatstgenoemde rechten een degelijke bescherming krijgen, wat een vooruitgang
betekent, maar ook onthult dat er te weinig wordt gedaan om andere mensenrechten of althans de
mensenrechten van burgers in derde landen te beschermen.
De belangrijkste hiaten in de uitvoering van de UNGP's zijn in de eerste plaats het gebrek aan
maatregelen om een grotere verantwoordelijkheid te eisen van bedrijven met hoofdzetel in België.
Na een gedetailleerde screening vond het NBA-team geen systematische structurele- of
beleidshervormingen die in België gevestigde moederbedrijven aanmoedigen of verplichten om
mechanismen te creëren om het systematisch respecteren van de mensenrechten in hun
waardeketens te beïnvloeden. Er zijn verschillende kansen gemist, zoals de regulering van de
gezamenlijke aansprakelijkheid van onderaannemers in het kader van overheidsopdrachten, voor alle
economische sectoren, de opname van een clausule voor objectieve aansprakelijkheid wanneer
bedrijven geen HRDD-processen implementeren of de oprichting van klachtenmechanismen door alle
entiteiten die bedrijven ondersteunen die in het buitenland zaken doen. Deze conclusies kunnen
echter niet voor honderd procent accuraat zijn. Dit houdt verband met de tweede lacune, namelijk de
gebrekkige toegang tot informatie voor belanghebbenden. Hoewel de rapportering over
overheidsactiviteiten is verbeterd, is er ook een systematisch gebrek aan statistieken, waardoor de
vooruitgang op elk van de geanalyseerde gebieden niet doeltreffend kan worden beoordeeld. Dit was
trouwens een van de aanbevelingen van internationale instanties zoals de Raad van Europa (RvE), de
EU en de VN.
Een derde lacune is dat de mensenrechten nog niet systematisch zijn geïntegreerd in de agenda van
de Belgische staat. Deze constatering geldt ook voor de goedkeuring van versterkte maatregelen ter
bescherming van kwetsbare gemeenschappen. Op sommige gebieden, zoals het arbeidsrecht of
mensenhandel, beschermen de goedgekeurde maatregelen kwetsbare personen omdat dit de
hoofddoelstelling is, maar op andere gebieden die verband houden met de activiteiten van bedrijven,
is er geen expliciete aandacht voor kwetsbare gemeenschappen.
Bij beoordelingen van NAPs in andere landen werd ook een vierde lacune geconstateerd, namelijk dat
in deze NAPs onvoldoende wordt onderzocht welke regelgevingsmogelijkheden er zijn om een
adequate bescherming van de mensenrechten te waarborgen. In plaats daarvan leggen ze de nadruk
op vrijwillige acties van bedrijven, bijvoorbeeld via bewustmaking, opleiding, onderzoek en de
bevordering van goeie praktijken.6 Hoewel de Belgische regering een aantal structurele hervormingen
en beleidslijnen heeft goedgekeurd die in overeenstemming zijn met de UNGPs werden deze
hervormingen niet (expliciet) doorgevoerd met het oog op de implementatie van deze UNGPs.
Deel C gaat over de rol van de staat met betrekking tot bedrijven die actief zijn in door conflicten
getroffen gebieden en gebieden met een hoog risico (CAHRA's). Volgens UNGP 7 hebben staten de
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat bedrijven de mensenrechten in CAHRA's eerbiedigen.
Aangezien het risico op mensenrechtenschendingen in deze gebieden groter is, moeten de
maatregelen van de staat en de zorgvuldigheid van de bedrijven dienovereenkomstig worden
verhoogd. Tot op heden heeft België geen beleid of beleidsinstrumenten die bedrijven of
sectorfederaties kunnen begeleiden bij het beoordelen en aanpakken van mensenrechtenrisico's in
6Cf. ICAR, ECCJ, DEJUSTICIA. Een kritische beoordeling van nationale actieplannen bedrijven en mensenrechten (update 2017)

23/8/2017.
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CAHRA's. Belgische ambassades in CAHRA's geven ook geen systematische ondersteuning aan
bedrijven over mogelijke "rode vlaggen".
Punt D gaat over beleidscoherentie. De NBA stelt vast dat er een gebrek is aan beleidscoherentie op
het gebied van bedrijven en mensenrechten. Ten dele is dit een gevolg van de complexe institutionele
architectuur van België en een daarmee samenhangend gebrek aan verticale coördinatie tussen
verschillende overheidsniveaus. De NBA heeft echter ook een gebrek aan horizontale coherentie
tussen overheidsagentschappen en ministeries aan het licht gebracht. Hoewel de oprichting van een
Nationaal Mensenrechteninstituut (NHRI) een kans biedt op meer coherentie, is het mandaat van dit
instituut momenteel beperkt tot het federale niveau en tot restbevoegdheden. Op internationaal
niveau heeft België, hoewel het altijd een voorstander van multilateralisme is geweest, gemengde
signalen uitgezonden over de mogelijkheid van bindende overeenkomsten over bedrijven en
mensenrechten.

Beleidsaanbevelingen pijler I
➢ Hoewel op bepaalde gebieden vooruitgang is geboekt (bv. aansprakelijkheid, arbeidsrecht,
mensenhandel, enz.), blijven er belangrijke lacunes bestaan. De meest relevante hervormingen
waren niet gericht op het afdwingen van het respect voor de mensenrechten door bedrijven als
dusdanig. De Belgische regeringen moeten een meer structurele mensenrechtenagenda
overwegen die ook een hefboomeffect heeft op bedrijven die in het buitenland actief zijn en die
hun hoofdkwartier in België hebben.
➢ België heeft de relevante internationale verdragen inzake humanitair recht en mensenrechten
geratificeerd. Na de goedkeuring van het NAP hebben de Belgische autoriteiten het belang van
HRDD in de toeleveringsketen onder de aandacht gebracht, maar de verhoogde risico's in de
CAHRA's werden alleen in de mineralen- en houtsector onder de aandacht gebracht. Tot op heden
is er geen algemene leidraad of beleid voor bedrijven dat specifiek gericht is op de verhoogde
risico's van zakendoen in CAHRA's.
➢ Beleidscoherentie blijft een uitdaging in België, zowel verticaal (tussen verschillende
overheidsniveaus) als horizontaal (tussen verschillende agentschappen en ministeries). Hoewel de
NHRI een belangrijke rol zou kunnen spelen door mensenrechten centraler de politieke agenda te
plaatsen en voor meer beleidscoherentie te zorgen, moet haar mandaat sterk genoeg zijn om deze
taak daadwerkelijk te vervullen.
➢ Het NBA-team ondervond moeilijkheden bij het in kaart brengen van de vorderingen met de
uitvoering van de UNGP's, vanwege lacunes in de rapportagepraktijken van de overheden en een
gebrek aan statistieken. De verschillende regeringen moeten een sterk rapportagesysteem
opzetten met degelijke statistieken die toegankelijk zijn voor alle relevante belanghebbenden.
Pijler II - De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te eerbiedigen
Om na te gaan in welke mate Belgische bedrijven hun verantwoordelijkheid opnemen om de
mensenrechten te respecteren, hebben we gebruik gemaakt van een combinatie van instrumenten:
(1) een screening van Belgische bedrijven uit 11 sectoren;7 (2) het in kaart brengen van
mensenrechtenschendingen waarbij Belgische bedrijven betrokken zouden zijn; en (3) een
raadpleging van belangrijke stakeholders. Uit onze analyse blijkt dat Belgische bedrijven momenteel
geen systematische pogingen ondernemen om te voldoen aan de verantwoordelijkheid om de
mensenrechten te respecteren, zoals uiteengezet in de UNGP's. Dit is een verontrustende vaststelling
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Eerst hebben we 10 sectoren gescreend (Agrovoeding, Metalen, Edelmetalen en Diamanten, Detailhandel, Chemie en
Farma, Bouw, Transport, Textiel, Elektronica, Nutsbedrijven) aan de hand van de CHRB Core UNGP Indicator Assessment
ontwikkeld door de Corporate Human Rights Benchmark. Daarnaast voerden we een kwalitatieve beoordeling uit van het
mensenrechtenbeleid van 15 bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie.
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gezien de aanhoudende verschuiving (zowel op EU-niveau als in de buurlanden) naar harde
regelgeving die bedrijven verplicht om (aspecten van) HRDD uit te voeren.
Hoewel een groeiend aantal bedrijven zich formeel verbindt tot het respecteren van mensenrechten,
vertaalt geen van de door ons beoordeelde bedrijven deze verbintenis in effectieve HRDD-processen
die hen in staat stellen nadelige gevolgen voor de mensenrechten proactief te identificeren, te
beoordelen, aan te pakken en erover te communiceren. Bovendien hebben maar weinig bedrijven die
bij CAHRA's inkopen een specifiek beleid voor het omgaan met risico's voor de mensenrechten in deze
gebieden. In plaats daarvan ligt de nadruk eenzijdig op inspanningen om de inkoop van
'conflictmineralen' te vermijden. Zelfs in de wapenindustrie, een sector die zeer problematisch is
vanuit het oogpunt van de mensenrechten en die bijzonder relevant is in België, zijn de
beleidsverbintenissen en beheersystemen minimaal en kijken ze zelden verder dan de rechten van de
eigen werknemers van het bedrijf.
Een van de verklaringen voor de zwakke afstemming van Belgische bedrijven op de UNGP's, is de
bedrijfsgrootte. Onze steekproef bevat een groot aantal bedrijven die, hoewel ze technisch gezien niet
als KMO's kunnen worden beschouwd, toch relatief klein zijn in een internationale context. Grotere
bedrijven scoren vaak (maar niet altijd) beter op dit soort beoordelingen, terwijl kleinere bedrijven te
maken krijgen met andere hindernissen wanneer ze proberen HRDD uit te voeren. Dit ontslaat hen
echter niet van hun verantwoordelijkheid om dit te doen. Een tweede belangrijke verklaring houdt
verband met de institutionele context (beschreven in pijler I), die bedrijven momenteel niet
aanmoedigt om hun verantwoordelijkheid op te nemen, laat staan dat ze daartoe verplicht worden.
Ten derde kan lidmaatschap van multistakeholderinitiatieven (MSI's) weliswaar een positieve invloed
hebben op de mate waarin bedrijven overeenkomstig de UNGP's handelen, maar niet alle MSI's zijn
op dit doel gericht. Voor zover bedrijven in onze steekproef deelnemen aan MSI's, hebben deze MSI's
meestal een meer 'generieke' focus op duurzaamheidskwesties, en besteden ze slechts beperkte
aandacht aan mensenrechten.

Beleidsaanbevelingen pijler II
➢ Belgische bedrijven zouden hun inspanningen moeten opdrijven om hun beleid, procedures en
praktijken in overeenstemming te brengen met de UNGP's. Dit houdt in dat ze verbintenissen op
het vlak van het mensenrechtenbeleid moeten aangaan en HRDD moeten uitvoeren om nadelige
gevolgen voor de mensenrechten proactief te identificeren, te beoordelen, aan te pakken en
erover te communiceren. De middelen waarmee zij dit doen, moeten in verhouding staan tot hun
omvang en bedrijfscontext en tot de risico's waarmee zij worden geconfronteerd.
➢ Het regelgevend kader in België lijkt bedrijven niet te stimuleren om hun beleid, procedures en
praktijken in overeenstemming te brengen met de UNGP's. Dit doet vragen rijzen over de
bestaande regelgevende mix, en het evenwicht tussen vrijwillige actie en harde regelgeving.
➢ Er is nog veel werk nodig om het bewustzijn te verhogen over de verantwoordelijkheid van
bedrijven om de mensenrechten te respecteren, en over wat dit betekent voor specifieke sectoren
en bedrijven. De overheden (met name intermediaire structuren zoals de SERV),
werkgeversorganisaties (bv. VBO-FEB, UNIZO, VOKA, UWE, sectorfederaties), maar ook
vakbonden en NGO's, kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
➢ Er is nood aan de ontwikkeling van instrumenten die bedrijven kunnen helpen om hun
verantwoordelijkheden op te nemen. Veel instrumenten zijn internationaal beschikbaar, en het is
vaak een kwestie van ze af te stemmen op de behoeften van Belgische bedrijven, idealiter via
samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Er moet in het bijzonder voor worden
gezorgd dat de instrumenten beantwoorden aan de noden van kleinere bedrijven.
➢ Hoewel MSI's een cruciale rol kunnen spelen bij het helpen van bedrijven om hun
verantwoordelijkheid voor de eerbiediging van de mensenrechten na te komen, is het voor
regeringen en voor andere belanghebbenden van cruciaal belang om initiatieven te steunen die
erop gericht zijn om bedrijven op één lijn te brengen met de UNGP's.
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Pijler III - Toegang tot rechtsmiddelen
Pijler III focust op de rechthebbenden (daadwerkelijke of potentiële slachtoffers), aangezien staten de
plicht hebben hen te beschermen tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven. Daarom moeten
staten passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen - via gerechtelijke, administratieve,
wetgevende of andere passende middelen - dat wanneer zulke schendingen zich op hun grondgebied
en/of onder hun rechtsmacht voordoen, de slachtoffers toegang hebben tot een doeltreffend herstel
en/of verhaal. Deze verplichting heeft verschillende componenten. In de eerste plaats omvat zij de
plicht om zonder procedurele belemmeringen toegang te verlenen tot gerechtelijke en
buitengerechtelijke mechanismen van de staat (d.w.z. daadwerkelijke toegang tot de rechter). Ten
tweede omvat zij de plicht om een doeltreffende herstel en/of verhaal te waarborgen, afhankelijk
van de specifieke omstandigheden, het aangetaste of geschonden mensenrecht, de toestand van het
slachtoffer, en de ernst van de gevolgen of het misbruik. Dit betekent dat alleen geval per geval kan
worden nagegaan of een rechtsmiddel doeltreffend is.
De NBA heeft internationale normen gevolgd voor de beoordeling van de procedurele (toegang tot de
rechter) en materiële (daadwerkelijk herstel en/of verhaal) onderdelen van pijler III. Er zijn vier
elementen beoordeeld. Ten eerste zijn de minimumvoorwaarden voor toegang tot een daadwerkelijk
rechtsmiddel geëvalueerd, d.w.z. hoe België de toegang tot de rechter waarborgt. Ten tweede is
nagegaan
welke
mogelijkheden
rechthebbenden
of
belanghebbenden
(bijv.
mensenrechtenverdedigers) hebben om de beschikbare buitengerechtelijke mechanismen van de
staat in werking te stellen en of deze mechanismen in beginsel 'effectief' herstel en/of verhaal
mogelijk maken. Ten derde werd nagegaan welke mogelijkheden slachtoffers hebben om de
beschikbare justitiële mechanismen van de staat in werking te stellen, of deze kunnen worden
gebruikt voor vorderingen inzake mensenrechten en of slachtoffers (vanuit regelgevingsoogpunt) een
doeltreffend herstel en/of verhaal kunnen krijgen. Tot slot werden aanvullende mechanismen
geëvalueerd die rechtstreeks verband houden met de derde pijler van de UNGP's, namelijk
transnationale geschillenbeslechting, actieve overheidssteun voor klachtenmechanismen op
operationeel niveau en samenwerking tussen staten.
De NBA van Pijler III richtte zich op de volgende aspecten: (1) de relevantie van de kwestie of het
mechanisme in (voor) België; (2) of de overeenkomstige acties van het B-NAP en de aanbevelingen
van het rapport over toegang tot de rechtspraak (2017)8 werden uitgevoerd of overwogen; en (3) de
identificatie van de belangrijkste resultaten en leemten in de uitvoering van de UNGP's.
Uit de analyse kwamen verschillende belangrijke bevindingen naar voren. Ten eerste heeft het B-NAP
zich niet verbonden tot specifieke acties ter uitvoering van de derde pijler. Het verwees alleen naar
de oprichting van een NHRI, en naar enkele specifieke acties van het nationale contactpunt van de
OESO (NCP). In het algemeen komt dit overeen met de bevindingen van NAP-evaluaties in andere
landen, die ook een gebrek aan aandacht voor Pijler III9 constateerden.
Ten tweede werden weinig structurele hervormingen doorgevoerd overeenkomstig de UNGP's. Alleen
de aanbeveling omtrent de oprichting van de nationale mensenrechtenorganisatie werd uitdrukkelijk
aangenomen. Andere hervormingen hadden tot doel de doeltreffendheid van overheidsmechanismen
in het algemeen te vergroten, maar konden niettemin ten goede komen aan feitelijke of potentiële
slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven. Deze bevinding valt samen met de
vaststelling van het CESCR dat de toepasbaarheid van het Internationaal Verdrag inzake economische,

8

UNGP's. Op staat gebaseerde gerechtelijke mechanismen en op staat gebaseerde buitengerechtelijke
klachtenmechanismen, met bijzondere nadruk op de belemmeringen voor toegang tot rechtsmiddelen . Fido Project MPOO/FIDO/2016/5 L. Lizarazo Rodríguez (2017).
9Cf. ICAR, ECCJ, DEJUSTICIA. Een kritische beoordeling van nationale actieplannen bedrijven en mensenrechten (update 2017)
23/8/2017.
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sociale en culturele rechten (ICESCR) zelden is ingeroepen voor de rechtbanken in België10. In feite
hadden de hervormingen die in de derde pijler werden gerapporteerd geen betrekking op de
handhaving van mensenrechten en nog minder op de implementatie van de UNGP's. Het CESCR was
verheugd over de oprichting van de NHRI, maar betreurde dat deze alleen residuele bevoegdheden
heeft op federaal niveau en dat het ontbreekt aan een klachtenmechanisme.
Ten derde hebben de hervormingen en beleidsmaatregelen die overeenkomstig de UNGP's zijn
vastgesteld, de bescherming van gemarginaliseerde gemeenschappen in België niet systematisch
versterkt en niet voorzien in maatregelen om feitelijke of potentiële slachtoffers uit derde landen in
staat te stellen in België een vordering in te stellen tegen bedrijven die hun hoofdzetel in België
hebben.
Ten vierde heeft het NBA-team actief gezocht naar gerechtelijke en buitengerechtelijke uitspraken
over mensenrechtenschendingen door bedrijven. Hierbij ondervond het NBA-team moeilijkheden om
toegang te krijgen tot belangrijke informatie. België biedt bij veel rechtbanken geen systematische
toegang tot vonnissen, waardoor een gedetailleerde analyse van de jurisprudentie vrijwel onmogelijk
is. Er zijn ook geen statistieken beschikbaar over het aantal ingediende, opgeloste en afgewezen
zaken. Hoewel informatie kan worden gevonden in het EU-scorebord voor justitie, wordt zelfs in dit
verslag gewaarschuwd voor het gebrek aan informatie over de activiteiten van de rechtbanken in
België. Deze opmerkingen gelden niet voor het Belgisch Grondwettelijk Hof (GGH) en de Raad van
State, waar de meeste beslissingen online beschikbaar zijn, hoewel er geen statistieken over de
activiteit van deze rechtbanken bestaan. Wat de buitengerechtelijke mechanismen betreft, bieden
UNIA, Myria, de gegevensbeschermingsautoriteit (DPA), het NCP van de OESO en sommige milieu-,
volksgezondheids- en (in mindere mate) arbeidsinspecties voor het publiek beschikbare informatie
over hun activiteiten en het aantal ingediende en behandelde zaken. De plicht van rechtbanken om
jurisprudentie met betrekking tot de bevoegdheidsgebieden van UNIA en Myria mee te delen, is een
goede praktijk die een betere toegang tot informatie en jurisprudentie garandeert. In het rapport over
toegang tot herstel en/of verhaal (2017) werd aanbevolen deze praktijk uit te breiden naar andere
rechtsgebieden en onderwerpen, maar het NBA-team heeft geen bewijs gevonden voor de aanname
van deze goede praktijk voor andere mensenrechten. Het NBA-team vond enkele gevallen waarin
rechtbanken uitspraak deden over vorderingen tegen bedrijven. Deze zaken vormen echter geen
representatieve steekproef van wat er in rechtbanken gebeurt. Belangrijk om op te merken is dat in
bepaalde rechtbanken steeds meer uitspraken worden gedaan waarin rechtstreeks naar de
mensenrechten wordt verwezen, zoals de Hoven van Beroep (die wapenexportvergunningen nietig
verklaarden, het recht op een gezond milieu beschermden, of schadevergoeding erkenden voor nietwerkende slachtoffers van asbest). De Raad van State en de Hoge Raad voor de Magistratuur hebben
ook belangrijke beslissingen genomen in verband met de noodzaak om effectbeoordelingen uit te
voeren om risico's voor de mensenrechten in derde landen of milieurisico's vast te stellen. Er is echter
nog veel ruimte voor verbetering wat betreft de systematisering en bekendmaking van rechterlijke
uitspraken en de systematische toepassing van een mensenrechtenbenadering van de rechtspraak.
Ten slotte is er nog een lange weg af te leggen wat betreft mechanismen die expliciet ontworpen zijn
voor de implementatie van de UNGP's. De Belgische autoriteiten hebben niet onderzocht of het
mogelijk is jurisdictie te aanvaarden voor transnationale klachten, en er is geen systematisch
overheidsbeleid om OLGM te ondersteunen en te bevorderen. De hervorming van de rechtsvordering
in het algemeen belang betekent een vooruitgang in de handhaving van de mensenrechten, maar
heeft een zeer beperkte reikwijdte, aangezien collectieve vorderingen die op herstel en/of verhaal zijn
gericht, niet zijn toegestaan. Het is ook belangrijk om de mogelijkheid te onderzoeken om
mensenrechtenklachten tegen bedrijven met hoofdzetel in België, wanneer die nadelige gevolgen
veroorzaken in derde landen, op te nemen in de jurisdictie van de internationale handelsrechtbank,
10

Cf. CESCR, Concluding observations on the fifth periodic report of Belgium E/C.12/BEL/CO/5 of 22/3/2020.
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waarvan de oprichting wordt besproken in het federale parlement. Naast deze inspanningen kunnen
de Belgische regeringen de gerechtelijke en diplomatieke samenwerking versterken met landen waar
Belgische bedrijven actief zijn en waar het risico groot is dat ze een negatieve impact hebben op de
mensenrechten.

Beleidsaanbevelingen pijler III
➢ De Belgische regeringen moeten de implementatie van Pijler III van de UNGP's op de politieke
agenda plaatsen door concrete manieren te creëren om het respect voor de mensenrechten door
bedrijven af te dwingen. Sommige aanbevelingen zijn toegespitst op de specifieke mechanismen
(cf. infra).
➢ Toegang tot informatie, met inbegrip van systematische toegang tot jurisprudentie en statistieken
over gerechtelijke activiteiten, is van cruciaal belang om de toegang tot een doeltreffende
remedïering te waarborgen. Hoewel buitengerechtelijke mechanismen een geldige optie kunnen
zijn voor daadwerkelijke of potentiële slachtoffers van mensenrechtenschendingen door
bedrijven, wordt volgens de empirische analyse van de EU FRA (2019) meer dan 70% van de
gemelde schendingen tegen bedrijven voor de rechter gebracht.
➢ De Belgische autoriteiten moeten nagaan hoe zij structurele hervormingen en beleidsmaatregelen
kunnen goedkeuren om transnationale vorderingen in het kader van de UNGP's mogelijk te
maken, de toepassing van OLGM door bedrijven te bevorderen en te ondersteunen, en de
samenwerking tussen gerechtelijke instanties en de diplomatieke dienst te versterken, om de
rechthebbenden meer mogelijkheden te bieden om een doeltreffende herstel en/of verhaal te
verkrijgen wanneer Belgische bedrijven en hun partners wereldwijd nadelige gevolgen of schade
veroorzaken.
➢ De Belgische autoriteiten moeten zorgen voor permanente en op maat gesneden
capaciteitsopbouw van diplomatieke, gerechtelijke en administratieve ambtenaren in de drie
pijlers van de UNGP's.

Algemene conclusies en aanbevelingen
Bevindingen
➢ In het algemeen blijft de implementatie van de UNGP's door de Belgische autoriteiten en bedrijven
beperkt. Vele acties die in het NAP werden voorgesteld, zijn nog steeds niet utigevoerd. Het NAP
zelf hanteert een minimalistische benadering van de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven,
en beperkt zich tot activiteiten die erop gericht zijn een om gunstig klimaat te scheppen voor
vrijwillige acties door bedrijven. In deze context worden bedrijven onvoldoende gestimuleerd om
hun beleid en processen in overeenstemming te brengen met de UNGP's.
➢ Er is een gebrek aan verticale (tussen regeringsniveaus) en horizontale (tussen overheidsinstanties
en relevante ministeries) beleidscoherentie. Bovendien zijn er lacunes in de institutionele
ondersteuningsstructuren die zouden kunnen bijdragen tot een meer systematische en coherente
agenda voor bedrijven en mensenrechten.
➢ Vele van de positieve inspanningen die door Belgische overheden en bedrijven worden
ondernomen zijn gericht op het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Al te
vaak worden de SDGs en de UNGP's echter apart behandeld, en worden er geen systematische
inspanningen geleverd om beide agenda's met elkaar te verzoenen.
➢ Het eerste Belgische NAP was niet toegespitst op de derde pijler, waardoor de meest urgente
structurele hervormingen en beleidsmaatregelen niet eens aan bod zijn gekomen. De obstakels
die al jaren aan de kaak worden gesteld, zijn niet systematisch aangepakt, waardoor de rechten
van slachtoffers niet naar behoren worden beschermd.
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Aanbevelingen
➢ De Belgische autoriteiten moeten een slimme regelgevende mix ontwikkelen die initiatieven om
vrijwillige acties van bedrijven te bevorderen en te ondersteunen combineert met een coherente
wetgeving die bedrijven verplicht om de mensenrechten te respecteren in hun eigen activiteiten
en in hun waardeketens. Met name is een meer doortastende aanpak noodzakelijk van bedrijven
die duidelijke risico's lopen op mensenrechtenschendingen, maar deze risico's momenteel niet
systematisch erkennen, laat staan aanpakken.
➢ Deze slimme mix moet zoveel mogelijk worden ingebed in een coherente institutionele
architectuur. Hoewel dit onvermijdelijk een uitdaging vormt in de Belgische context, zouden de
NHRI, maar ook 'intermediaire structuren' zoals de SERV/de CESE Wallonie een rol kunnen spelen
bij het realiseren van een grotere beleidscoherentie. Het is belangrijk dat deze structuren over
voldoende middelen beschikken, en over het mandaat hebben om deze taken naar behoren uit te
voeren.
➢ De Belgische autoriteiten moeten cruciale hervormingen en beleidsmaatregelen doorvoeren om
ervoor te zorgen dat wanneer Belgische bedrijven negatieve veroorzaken hebben op de
mensenrechten of het milieu, slachtoffers een passend en doeltreffend herstel en/of verhaal
kunnen bekomen. De Belgische autoriteiten moeten met name nagaan hoe slachtoffers van
mensenrechtenschendingen veroorzaakt door Belgische bedrijven of hun partners in derde
landen, bij de Belgische autoriteiten een effectief rechtsmiddel kunnen aanwenden.
➢ Er moet kritisch worden nagedacht over hoe inspanningen om de SDGs te bereiken systematischer
kunnen worden gekoppeld aan inspanningen om de UNGP’s te implementeren. Het is met name
van belang dat inspanningen om de SDGs te verwezenlijken gebaseerd zijn op een grondig inzicht
in mensenrechtenrisico’s, om te voorkomen dat maatregelen op één gebied tot verbeteringen
leiden, en tegelijk de vooruitgang die geboekt wordt op andere gebieden dreigt te ondermijnen.
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Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen per pijler
Pijler I - De plicht van de staat om te beschermen
Algemene bevindingen
•

•

•

•

Hoewel op bepaalde juridische gebieden vooruitgang is geboekt, blijven er grote lacunes bestaan, en waren
de meeste relevante hervormingen niet expliciet gericht op het afdwingen van respect voor de
mensenrechten door bedrijven. De Belgische regeringen moeten een meer structureel beleid overwegen
dat ook betrekking heeft op buitenlandse activiteiten van bedrijven met hun hoofdzetel in België. Het NHRI
zou hierin een essentiële rol kunnen spelen.
België heeft de relevante internationale verdragen inzake humanitair recht en mensenrechten
geratificeerd. Sinds de goedkeuring van het NAP heeft de Belgische staat meer aandacht voor uitdagingen
in de globale toeleveringsketens van bedrijven, maar enkel voor de mineralen- en houtsector was er
aandacht voor verhoogde risico's in conflictgebieden. Tot op heden zijn er geen specifieke richtlijnen of een
beleid inzake het verhoogde risico van bedrijfsactiviteiten in conflictgebieden.
De bestaande focus vanuit het Belgische beleid op de SDGs en op vrijwillige initiatieven vanuit het
bedrijfsleven heeft niet geleid tot een sterke implementatie van de UNGP’s. De Belgische regeringen
moeten daarom bindende maatregelen nemen om het respect voor de mensenrechten door bedrijven met
hoofdzetel in België te vergroten.
Het NBA-team stuitte op moeilijkheden bij de data-verzameling vanwege lacunes in de
rapportagepraktijken van de overheden, en een gebrek aan statistieken. De verschillende overheden
moeten een robuust rapportagesysteem opzetten met betrouwbare statistieken die toegankelijk zijn voor
alle relevante stakeholders.

Sectie A. De plicht van de staat om te beschermen
Wetten afdwingen die Belgische bedrijven en hun partners verplichten de mensenrechten te respecteren
(UNGP 1-3)
UNGP 1. Staten moeten bescherming bieden tegen mensenrechtenschendingen door derden, waaronder
ondernemingen, binnen hun grondgebied en/of jurisdictie. UNGP 2. Staten moeten duidelijk kenbaar maken
dat alle bedrijven binnen hun grondgebied en/of jurisdictie geacht worden de mensenrechten bij al hun
activiteiten te respecteren. UNGP 3. Om hun plicht tot bescherming na te komen zouden staten: (a) uitvoering
moeten geven aan wetgeving die tot doel of gevolg heeft eerbiediging van de mensenrechten door bedrijven af
te dwingen en de geschiktheid van dergelijke wetgeving regelmatig moeten beoordelen teneinde eventuele
tekortkomingen te verhelpen; (b) ervoor moeten zorgen dat andere wetgevings- en beleidsmaatregelen inzake
oprichting en exploitatie van bedrijven, zoals het vennootschapsrecht, eerbiediging van de mensenrechten door
het bedrijfsleven niet in de weg staan maar bevorderen; (c) bedrijven effectief moeten voorlichten over
methoden om de mensenrechten bij al hun activiteiten te respecteren; (d) bedrijven moeten aanmoedigen en
waar nodig verplichten verslag te doen van de manier waarop zij de impact van hun activiteiten op de
mensenrechten beperken.
Invoering van een (verplichte) mensenrechtendiligence (HRDD) in waardeketens (UNGP 1-3)
Stand van zaken en lacunes
• Het NBA-team heeft geen publiek beschikbare
informatie
gevonden
over
structurele
hervormingen,
beleidsmaatregelen
of
programma's die bedrijven verplichten om
HRDD-principes toe te passen en het
bewustzijn
omtrent
risico’s
in
hun
toeleveringsketens
te
vergroten,
met
uitzondering van de EU-houtverordening.
• De Belgische autoriteiten hebben geen publiek
standpunt ingenomen ten aanzien van de

Aanbevelingen
• De Belgische autoriteiten moeten de richtsnoeren
van het ontwerpverslag van het EP en de
toekomstige ontwikkeling ervan op EU-niveau
evalueren om na te gaan hoe nationale wetgeving
en nationaal beleid in overeenstemming kunnen
worden gebracht met de UNGP's, GC 24/2017 van
het CESCR, de beginselen van de OESO en de IAO,
naast andere internationale normen.
• De Belgische autoriteiten moeten een dialoog
aangaan met de belanghebbenden, om na te gaan
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versies van het ontwerpverdrag waarover
wordt onderhandeld in het kader van de VNwerkgroep "bedrijven en mensenrechten" en
het door het EP vrijgegeven ontwerp van de
EU-richtlijn inzake zorgvuldigheidseisen.

welke opties het meest geschikt zijn voor de
implementatie
in
de
Belgische
context
(bedrijfsgrootte, relevante sectoren, enz.) en om
rekening te houden met de situatie van kwetsbare
gemeenschappen.
• De Belgische autoriteiten worden aangemoedigd
het ontwerpverdrag van de VN te evalueren, en om
deel te nemen aan de onderhandelingen.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bedrijven (UNGP 1-3)
Stand van zaken en lacunes
• Het wetsvoorstel dat het recht inzake
buitencontractuele
aansprakelijkheid
hervormt, ligt al sinds 2019 ter goedkeuring
voor.
• België
heeft
de
mogelijkheid
om
mensenrechten- en milieurisico's te dekken
door een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O) niet verkend.
• Het NBA-team heeft geen publiek beschikbare
informatie
gevonden
over
concrete
maatregelen die zijn genomen om kwetsbare of
gemarginaliseerde groepen die worden
getroffen door activiteiten binnen de
waardeketens van Belgische bedrijven extra
bescherming te bieden.

Aanbevelingen
• Het federale parlement moet de hervorming van
het
recht
inzake
buitencontractuele
aansprakelijkheid goedkeuren. Het zou ook kunnen
nagaan of een Koninklijk Besluit (KB) tot uitwerking
van deze wet kan voorzien in verplichte
zorgvuldigheidsprocedures ter aanvulling van deze
hervorming.
• De Belgische autoriteiten moeten nagaan of het
opnemen van mensenrechten- en milieurisico's in
hun
bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering
(D&O) de situatie van slachtoffers van
mensenrechtenschendingen door bedrijven kan
verbeteren.
• De Belgische autoriteiten moeten mogelijkheden
bieden om bedrijven met hoofdzetel in België voor
Belgische rechtbanken aansprakelijk te stellen voor
gepleegde misbruiken in derde landen.

Ondernemingsstructuren en bestuur (UNGP 1-3)
Stand van zaken en lacunes
• België heeft nagelaten om verplichte HRDDprocedures op te nemen in de hervorming van
de
corporate
governance
code,
in
overeenstemming met actie 15 van het B-NAP.
• Hoewel de Belgische vennootschaps- en
verenigingswetgeving (BCAC) de EU-richtlijn
inzake niet-financiële rapportering heeft
omgezet, heeft het NBA verschillende lacunes
vastgesteld:
• Er had een Koninklijk Besluit (KB) moeten
worden aangenomen om de internationale
normen vast te stellen die bedrijven moeten
volgen om het jaarlijkse niet-financiële verslag
in te dienen.
• De uitvoering van de verplichting tot nietfinanciële verslaglegging heeft niet de
verwachte resultaten opgeleverd en er zijn
geen richtsnoeren voor de wijze waarop deze
verslagen moeten worden gepubliceerd (cf.
hoofdstuk corporate governance).
• Belgische bedrijven maken hoofdzakelijk
gebruik van MVO-rapportageformats die zich
toespitsen op de analyse van de materialiteit
(het risico voor het bedrijf), en die de risico's
voor de mensenrechten niet beoordelen. Het

Aanbevelingen
• De Belgische autoriteiten worden aangemoedigd
om mechanismen te vinden om in België gevestigde
bedrijven te verplichten HRDD uit te voeren
doorheen hun waardeketens.
• Het KB dat het BCAC ontwikkelt, moet worden
aangenomen om de inhoud en de reikwijdte van het
jaarlijks niet-financieel verslag vast te stellen
overeenkomstig de internationale normen.
• In dit KB moet expliciet aandacht worden besteed
aan de beoordeling van duidelijke risico’s op
mensenrechtenschendingen. Het rapportagekader
van de UNGP's biedt belangrijke richtsnoeren die in
overweging moeten worden genomen bij de
aanvulling van MVO-rapportageformats.
• De rapportering van mensenrechtenrisico’s zou
Belgische bedrijven in staat stellen om reële of
potentiële slachtoffers te identificeren van
mensenrechtenschendingen die verband houden
met activiteiten in hun waardeketens.
• De instrumenten die ontwikkeld zijn om bedrijven
te sensibiliseren omtrent de toepassing van de
UNGP's moeten online worden verspreid en
regelmatig worden geactualiseerd om de
belanghebbenden binnen en buiten België te
bereiken.
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gebrek
aan
beoordeling
van
mensenrechtenrisico’s heeft geleid tot een
gebrek aan identificatie van daadwerkelijke of
potentiële
slachtoffers
van
mensenrechtenschendingen door bedrijven.
• De instrumenten die zijn ontwikkeld om het
bedrijfsleven bewust te maken van de
noodzaak om de UNGP's toe te passen, zijn niet
actief verspreid en worden niet geactualiseerd.
Arbeidsbescherming en gezondheid op het werk (UNGP 1-3)
Stand van zaken en lacunes
• België heeft vooruitgang geboekt bij de aanpak
van zwartwerk, maar er zijn nog veel
uitdagingen, met name wat de bescherming
van slachtoffers betreft.
• De Belgische autoriteiten hebben geen
structurele maatregelen of beleid om globale
kaderovereenkomsten (GFA's) tussen bedrijven
en globale vakbondsfederaties te bevorderen.
• Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft
zich ertoe verbonden om meer te sensibiliseren
omtrent kinderrechten in waardeketens, maar
er is geen openbare informatie beschikbaar
over de wijze waarop dit is gebeurd.
• Het stakingsrecht is in België nog steeds niet
geregeld.
• Nieuwe
contractuele
(en
atypische)
arbeidsverhoudingen (zie het hoofdstuk over
arbeid en gezondheid op het werk) brengen
werknemers in gevaar (bijv. onzekere
dienstverbanden, gebrek aan veiligheid,
bescherming van de gezondheid en hygiëne op
het werk).

Aanbevelingen
• De Belgische autoriteiten moeten de aanbevelingen
van Myria, GRECO en de EU met betrekking tot de
bescherming van slachtoffers van zwartwerk
overnemen.
• De Belgische autoriteiten moeten de aanneming
van de algemene kaderregeling bevorderen.
• Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet een
structureel beleid opzetten om het bewustzijn van
de rechten van kinderen in de waardeketens te
vergroten, voornamelijk via zijn ambassades en
consulaten.
• De Belgische autoriteiten moeten het eens worden
over de juridische status van het stakingsrecht.
• De Belgische autoriteiten moeten meer
inspanningen leveren om nieuwe (atypische)
arbeidsrelaties vanuit het oogpunt van de
mensenrechten aan te pakken.

Mensenhandel (UNGP 1-3)
Stand van zaken en lacunes
• België heeft het VN-Verdrag inzake de
bescherming
van
de
rechten
van
migrantenarbeiders en hun gezinsleden niet
ondertekend.
• België heeft het Verdrag tegen de handel in
menselijke organen niet geratificeerd (RvE,
CETS 216).
• België is een van de best presterende landen in
de EU wat betreft de bestrijding van
mensenhandel, maar Myria signaleert de
volgende lacunes:
• Slachtoffers krijgen geen systematische
ondersteuning om een doeltreffend
herstel en/of verhaal te eisen, en in
sommige gevallen wordt het beginsel van
niet-bestraffing van slachtoffers niet
erkend. De situatie is erger voor niet-EUslachtoffers
die
het
Belgische
grondgebied verlaten.

Aanbevelingen
• België moet het VN-Verdrag inzake de bescherming
van de rechten van migrantenarbeiders en hun
gezinsleden en het Verdrag tegen de handel in
menselijke organen ratificeren (RvE, CETS 216).
• De Belgische regeringen moeten het beginsel van
de niet-bestraffing van slachtoffers van
mensenhandel afdwingen en zorgen voor
doeltreffende rechtsmiddelen.
• De Belgische autoriteiten moeten het KB
goedkeuren dat Myria en andere maatschappelijke
organisaties in staat stelt om werknemers en
werkgevers te vertegenwoordigen in zaken
aangaande mensenhandel.
• De door de EU en de RvE geïdentificeerde best
practices moeten worden verdergezet, met name
de
ondertekening
van
samenwerkingsovereenkomsten met derde landen
waar mensenhandelaars actief zijn
15

•

• De Belgische autoriteiten moeten statistieken over
mensenhandel opstellen om de strijd ertegen te
verbeteren.
• De Belgische inspectiediensten moeten worden
versterkt om de uitdagingen in verband met nieuwe
technologieën, die in alle stadia van de
mensenhandel worden gebruikt, aan te pakken.

De mogelijkheid voor Myria of andere
maatschappelijke
organisaties
om
werknemers
en
werkgevers
te
vertegenwoordigen
moet
worden
toegekend door een KB dat nog niet is
goedgekeurd.
• De strijd tegen mensenhandel en moderne
slavernij in de waardeketens van EU-bedrijven
die buiten de EU actief zijn, is slechts met
enkele
samenwerkingsovereenkomsten
aangepakt.
• België heeft geen statistieken over
mensenhandel.
• Het toenemende gebruik van digitale
technologieën door mensenhandelaars vormt
een uitdaging voor de opvolging van de vier
stadia van mensenhandel: rekrutering, vervoer,
uitbuiting van slachtoffers, en het beheer van
illegale winsten.
Anti-discriminatie (UNGP 1-3)
Stand van zaken en lacunes
• Discriminatie op de arbeidsmarkt en de
huisvestingsmarkt blijft een structureel
probleem. Kwetsbare gemeenschappen, zoals
migrantenvrouwen of gehandicapten, worden
het zwaarst getroffen.
• Het NBA-team heeft geen publiek beschikbare
informatie gevonden over de strijd tegen
discriminatie in de waardeketens van Belgische
bedrijven.

Aanbevelingen
• De Belgische autoriteiten moeten structurele
maatregelen nemen om discriminatie in alle
economische sectoren, via een gecoördineerde
aanpak van alle overheidsniveaus, aan te pakken.
• Bij de beoordeling van de mensenrechtenrisico's
van Belgische bedrijven en hun waardeketens moet
discriminatie als een prioritair risico meegenomen
worden.

Bescherming van het milieu (UNGP 1-3)
Stand van zaken en lacunes
• Hoewel België het merendeel van de
internationale verdragen ter bescherming van
het milieu heeft geratificeerd, zijn er nog
belangrijke verdragen en protocollen die niet
zijn geratificeerd (cf. Pijler I, Deel A,
milieubescherming)
• België zal zijn doelstellingen voor de
vermindering van broeikasgasemissies tegen
2030 niet halen
• Het Belgische beleid ter ondersteuning van de
grootschalige productie van biobrandstoffen
door Belgische bedrijven in derde landen kan
gevolgen
hebben
voor
plaatselijke
landbouwers.
• Diepzeemijnbouw vormt een belangrijke
uitdaging die door België nog niet volledig is
aangepakt.
• België heeft er niet voor gezorgd dat de
nationale regels het mogelijk maken alle
categorieën van personen die in de EU-richtlijn
inzake preventie en herstel van milieuschade
worden genoemd, aansprakelijk te stellen.

Aanbevelingen
• België moet belangrijke verdragen en protocollen
ratificeren die gericht zijn op de bescherming van
het milieu (zie pijler I, deel A, milieubescherming).
• België moet zijn inspanningen verderzetten om de
risico's van de meest verontreinigende industrieën,
waaronder nitraten uit de landbouwsector, te
identificeren en aan te pakken.
• De Belgische autoriteiten moeten een Human
Rights Impact Assessment (HRIA) eisen van
bedrijven die betrokken zijn bij de productie van
biobrandstoffen in derde landen, om negatieve
effecten op de rechten van lokale gemeenschappen
te voorkomen.
• België moet bedrijven die actief zijn in de
diepzeemijnbouw verplichten om nadelige
gevolgen voor gemeenschappen in gastlanden en
het milieu te voorkomen.
• België moet garanderen dat iedereen die
milieuschade veroorzaakt, voor de rechter ter
verantwoording kan worden geroepen.
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Handel en investeringen (UNGP 1-3)
Stand van zaken en lacunes
• België heeft IAO-verdrag 169 niet geratificeerd
en heeft zich onthouden van steun aan de
goedkeuring van de UN Declaration on the
Rights of Peasants (2018), ondanks de
aanbevelingen van het EP.
• Noch de EU noch België hebben in de handelsen investeringsovereenkomsten van de EU
maatregelen genomen betreffende het verbod
op landroof en de bescherming van de
biodiversiteit en de voedselzekerheid.
• Het NBA-team heeft geen publiek beschikbare
informatie gevonden over maatregelen die zijn
genomen om kwetsbare of gemarginaliseerde
groepen een betere bescherming te bieden in
het
kader
van
handelsen
investeringsactiviteiten in de waardeketens
van Belgische bedrijven.
• België heeft de bescherming van investeringen
van Belgische bedrijven tegen landen op zich
genomen zonder de gevolgen voor de
mensenrechten van lokale gemeenschappen te
evalueren

•

•

•

•

•

•

•

Aanbevelingen
België moet de ratificatie van IAO-verdrag 169
overwegen en de de UN Declaration on the Rights
of Peasants (2018) steunen
België moet ernaar streven dat clausules in handelsen investeringsovereenkomsten van de EU de
voornaamste mensenrechtenrisico’s in kaart
brengen, en activiteiten zoals ontbossing, landroof
en biopiraterij voorkomen. Daarom moeten de
Belgische autoriteiten steun verlenen aan:
De aankondiging, door het Internationaal Strafhof
(ICC) (2016), dat landroof en milieuvernietiging
kunnen leiden tot aanklachten van misdaden tegen
de menselijkheid (ecocide).
De FAO Voluntary Guidelines on the Responsible
Governance of Tenure of Land, Fisheries and
Forests ondertekenen; alsook forest law
enforcement, governance and trade voluntary
partnership agreements (VPAs) to ensure
compliance with Timber Regulation.
De vrijwillige richtsnoeren van de FAO inzake
verantwoord bestuur op het vlak van grondbezit,
visserij
en
bossen,
en
vrijwillige
partnerschapsovereenkomsten (VPA's) inzake
wetshandhaving, bestuur en handel in de bosbouw
te ondertekenen om ervoor te zorgen dat de
houtverordening wordt nageleefd.
België moet concrete maatregelen nemen ter
bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen die
getroffen zouden kunnen worden door handels- en
investeringsactiviteiten van Belgische bedrijven.
België moet de gevolgen voor de mensenrechten
evalueren wanneer het acties van zijn bedrijven
tegen ontwikkelingslanden in internationale fora
steunt.

Maatregelen tegen corruptie en omkoping (UNGP 1-3)
Stand van zaken en lacunes
• De VN, de RvE en de EU hebben België gewezen
op de uitdagingen in de strijd tegen corruptie
en omkoping, vooral waar het gaat om de
private sector.
• Het NBA-team heeft geen enkele maatregel
gevonden die erop gericht is slachtoffers van
corruptie, noch hun pleitbezorgers, een betere
bescherming te bieden.
• De
B-NAP-acties
in
verband
met
corruptiebestrijding bleven beperkt tot het
publiceren van een brochure, welke nooit tot
een online-instrument is verwerkt dat
regelmatig kan worden bijgewerkt.

Aanbevelingen
• België moet rekening houden met de
aanbevelingen van de VN, de RvE en de EU, met
name waar het gaat om het bestrijden van corruptie
in de private sector.
• De Belgische autoriteiten zouden in het kader van
de UNGP's meer aandacht kunnen besteden aan
slachtoffers van corruptie en aan hun
pleitbezorgers.
• Bestaande instrumenten om de Belgische bedrijven
bewust te maken van corruptie, moeten onlineinstrumenten zijn die regelmatig worden
bijgewerkt, zodat de belanghebbenden er toegang
toe hebben.

Consumentenbescherming (UNGP 1-3)
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Stand van zaken en lacunes
• Het NBA-team vond geen informatie over de
bescherming van consumenten die getroffen
worden door de waardeketens van Belgische
bedrijven, noch over specifieke aandacht voor
kwetsbare
of
gemarginaliseerde
bevolkingsgroepen.

Aanbevelingen
• Consumenten in derde landen van producten en
diensten van EU-bedrijven moeten worden
beschermd door de EU en door Belgische
maatregelen ter bescherming van de consument, in
lijn met maatregelen ter bestrijding van oneerlijke
concurrentie.
• België moet het bewustzijn inzake verantwoorde
consumptie verder verhogen.

Sectie B Banden tussen de Staat en het bedrijfsleven
De staat als economische actor (UNGP 4 en 6)
UNGP 4. Staten zouden extra stappen moeten nemen om bescherming te bieden tegen
mensenrechtenschendingen door bedrijven waarvan ze eigenaar zijn of waarover ze zeggenschap uitoefenen,
of die substantiële steun en diensten ontvangen van overheidsinstanties zoals exportkredietbureaus of officiële
agentschappen voor investeringsverzekeringen of -garanties, onder meer door waar nodig due diligence inzake
de mensenrechten voor te schrijven. UNGP 6. Staten zouden de eerbiediging van de mensenrechten door
bedrijven waarmee zij zaken doen moeten bevorderen.
Stand van zaken en lacunes
• De toepassing van de beginselen van duurzame
overheidsaankopen is geen prioriteit geweest
voor de Belgische regeringen
• De wet op overheidsopdrachten verplicht de
regering om de verantwoordelijkheden van
deelnemers aan tenders ten aanzien van hun
onderaannemers te regelen, maar het K.B.
heeft een beperkt toepassingsgebied (sociale
dumping in fraudegevoelige sectoren).
• Het sociale label, dat door de FOD Sociale
Integratie in het leven is geroepen om
producenten te certificeren die in alle fasen van
de productie de acht kernverdragen van de IAO
naleven, wordt op de lange baan geschoven.
Het NBA-team vraagt zich af wat de relevantie
is van een nieuw sociaal label.
• In het algemeen bieden online-instrumenten
voor overheidsopdrachten geen houvast voor
de systematische toepassing van de beginselen
van
duurzaam
publiek
aankopen
overeenkomstig de etgeving.
• De Belgische autoriteiten hebben geen gerichte
maatregelen genomen om respect voor de
mensenrechten bij overheidsbedrijven te
vergroten, in overeenstemming met de
UNGP's.

Aanbevelingen
• Verdere analyse van de wijze waarop duurzaam
publiek aankopen wordt uitgevoerd is belangrijk om
de doeltreffendheid van de maatregelen te
beoordelen.
• De federale regering moet de beginselen van de
verwevenheid tussen staat en bedrijfsleven van de
UNGP's
systematisch
opnemen
in
de
overheidsopdrachten en de regelgeving inzake
onderaanneming uitbreiden tot alle economische
sectoren, en niet alleen tot de sectoren die gevoelig zijn
voor sociale dumping in België. Het is belangrijk om van
de
economische
operatoren
traceerbaarheidsmechanismen in de GVC's te eisen.

• In plaats van een nieuw sociaal label te ontwikkelen,
zou de Belgische overheid bij haar aankopen alleen
sociale labels en audits moeten aanvaarden die
voldoen aan internationale milieu- en sociale
normen. Dit zou mettertijd kunnen worden
uitgebreid tot een vereiste voor bedrijven die
diensten of goederen aan de staat willen leveren,
om over de nodige HRDD-systemen te beschikken.
• De instrumenten die zijn ontwikkeld ter
ondersteuning van bedrijven die deelnemen aan
publieke aanbestedingen moeten periodiek worden
bijgewerkt en moeten expliciet verwijzen naar de
beginselen van duurzaam publiek aankopen.
• De Belgische autoriteiten moeten werk maken van
structurele maatregelen en gerichte beleidslijnen
om de aanname van zorgvuldigheidsprocedures
door
overheidsbedrijven
te
bevorderen,
overeenkomstig de UNGP's en in overeenstemming
met hun omvang en de sector waarin ze actief zijn.

Diensten van algemeen belang (UNGP 5)
UNGP 5. Staten moeten erop toezien dat hun internationale verplichtingen inzake mensenrechten worden
nageleefd wanneer zij contracten sluiten met, of wetgeving uitvaardigen voor, bedrijven om diensten te
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verlenen die een impact kunnen hebben op de mensenrechten.
Stand van zaken en lacunes
• Het NBA-team heeft geen publiek beschikbare
informatie gevonden over de uitvoering van de
UNGP's op het gebied van diensten in het
algemeen belang.
• Ombudspersonen die bevoegd zijn om klachten
te ontvangen tegen diensten van algemeen
belang
van
het
overeenkomstige
bestuursniveau hebben weliswaar hun
bemiddelingsrol
gespeeld,
maar
hun
bevoegdheden zijn niet ingebed in de
mensenrechten.
• De verdeling van bevoegdheden inzake
diensten van algemeen belang en sociale
beschermingsstelsels over het federale en
subnationale
niveau
leidt
tot
coördinatieproblemen.

Aanbevelingen
• De Belgische autoriteiten moeten structurele
maatregelen of beleidslijnen aannemen om de
UNGP's samen met de SDGs te integreren in de
activiteiten van diensten van algemeen belang.
• De Belgische autoriteiten moeten nagaan hoe
waardeketens van diensten van algemeen belang
functioneren om gerichte maatregelen te kunnen
nemen voor de implementatie van de UNGP's.
• De
Belgische
autoriteiten
moeten
de
bevoegdheden van de ombudsdiensten expliciet
linken
aan
mensenrechten,
zodat
deze
ombudsdiensten klachten kunnen behandelen
tegen diensten van algemeen belang wanneer deze
schade toebrengen aan de mensenrechten.
• België moet de gebruikers van entiteiten die
diensten van algemeen belang en sociale
bescherming aanbieden, richtsnoeren geven om
deze toegankelijker te maken voor kwetsbare
gemeenschappen.

Economische steun aan bedrijven en ontwikkelingssamenwerking gekoppeld aan bedrijven (UNGP 4 en 6)
UNGP 4. Staten moeten bescherming bieden tegen schendingen van mensenrechten door overheidsbedrijven
of door private organisaties die economische steun en diensten van de staat ontvangen, door (waar nodig)
HRDD te eisen. UNGP 6. Staten dienen de eerbiediging van de mensenrechten door zakelijke bedrijven waarmee
zij commerciële transacties verrichten, te bevorderen.
Stand van zaken en lacunes
• Agentschappen die internationale bedrijven
economisch
ondersteunen,
zijn
meer
betrokken bij de implementatie van de UNGP's
dan agentschappen die bedrijven in België
ondersteunen. De meeste van de gescreende
entiteiten hebben een of ander MVO-beleid
geïmplementeerd of de implementatie van de
SDGs bevorderd, maar geen van hen verwijst
expliciet naar de UNGP's, noch naar de
noodzaak om HRDD in de waardeketens te
implementeren.
• Sommige entiteiten voeren een ESG (milieu-,
sociale en governance-) screening uit wanneer
projecten
voor
financiering
worden
geëvalueerd. Zij richten zich echter vooral op
de naleving van wettelijke milieunormen, maar
geen enkele entiteit voert systematisch een
beoordeling uit van de gevolgen voor de
mensenrechten.
• Alleen
BIO
heeft
een
operationeel
klachtenmechanisme om klachten in verband
met de door haar gesteunde projecten te
behandelen, maar het gebruik ervan is zeer
beperkt.

Aanbevelingen
• Hoewel veel van entiteiten MVO- en SDGmonitoringsystemen hebben aangenomen, moeten
de Belgische autoriteiten deze systemen aanvullen
met de implementatie en monitoring van de
UNGP's.
• Het hefboomeffect van agentschappen die
bedrijven ondersteunen is van cruciaal belang voor
de implementatie van de UNGP's, vooral in
waardeketens waarbij Belgische bedrijven
betrokken zijn. Daarom zouden de Belgische
autoriteiten
structurele
maatregelen
en
beleidslijnen moeten aannemen om meer
systematische zorgvuldigheidsprocedures in te
voeren, om zo mogelijke nadelige gevolgen voor de
mensenrechten te identificeren en aan te pakken
alvorens economische steun toe te kennen, en
zouden ze moeten toezien op de naleving van de
mensenrechten tijdens de uitvoering van de
projecten.
• Belgische entiteiten die economische steun
verlenen aan Belgische bedrijven moeten een
klachtenmechanisme op operationeel niveau
invoeren om slachtoffers en belanghebbenden in
staat te stellen hun bezorgdheid te uiten over
nadelige effecten die door Belgische bedrijven en
hun waardeketens worden veroorzaakt.
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Sectie C De rol van de staat met betrekking tot het zakendoen in CAHRA's (UNGP 7)
UNGP 7. Gelet op het verhoogde risico van ernstige mensenrechtenschendingen in conflictgebieden zouden
staten moeten helpen voorkomen dat bedrijven die in deze omstandigheden opereren bij misstanden
betrokken raken, onder meer door: (a) in een zo vroeg mogelijk stadium contacten met bedrijven te leggen om
ze te helpen risico’s op mensenrechtengebied in verband met hun activiteiten en zakelijke relaties in kaart te
brengen, te voorkomen en te beperken; (b) bedrijven adequate ondersteuning te bieden bij de beoordeling en
aanpak van mensenrechtenrisico’s daar waar deze nadrukkelijk aanwezig zijn, met speciale aandacht voor
gendergerelateerd en seksueel geweld; (c) bedrijven die bij ernstige mensenrechtenschendingen betrokken zijn
en weigeren mee te werken aan de aanpak ervan de toegang tot publieke steun en diensten te ontzeggen; (d)
ervoor te zorgen dat staand beleid en geldende wettelijke, reglementaire en uitvoeringsmaatregelen het risico
van betrokkenheid van bedrijven bij ernstige mensenrechtenschendingen helpen beperken.
Stand van zaken en lacunes
Aanbevelingen
• Er is geen overheidsbeleid of richtlijn inzake de
• De Belgische
autoriteiten
moeten
er
eerbiediging van de mensenrechten in door
systematisch (bv. door het opstellen van
conflict getroffen gebieden en gebieden met
beleidslijnen en/of richtsnoeren) voor zorgen dat
een hoog risico op conflict (CAHRAs).
bedrijven een verscherpte zorgvuldigheid aan de
• Via de ambassades worden bedrijven niet
dag leggen wanneer ze actief zijn in CAHRAs.
systematisch begeleid bij mogelijke "rode
• De Belgische overheid zou sectorfederaties en
vlaggen" in conflictsituaties.
bedrijven moeten steunen inzake de kwestie van
• Overheidssteun aan sectorfederaties voor
mensenrechten in CAHRAs.
zaken die in CAHRAs worden gedaan,
• De ambassades in de CAHRAs, maar ook BIO en
ontbreekt.
Credendo,
moeten
conflictgevoelige
• In bepaalde gevallen wordt in het
adviesverlening en instrumenten ter beschikking
besluitvormingsproces
inzake
stellen aan de private sector om deze te helpen
wapenexportcontrole ten onrechte rekening
bij de eerbiediging van de mensenrechten in
gehouden met economische belangen.
CAHRAs.
• In de wapenhandel wordt HRDD veelal
• De Belgische autoriteiten moeten meer bewust
overgelaten aan de instanties voor
worden
gemaakt
van
de
bestaande
wapenexportcontrole, in plaats van de
internationale
verplichtingen
en
goede
wapenindustrie te vragen haar eigen HRDD uit
praktijken inzake exportbeoordeling.
te voeren.
• De Belgische autoriteiten moeten bedrijven
helpen bij het ontwikkelen of verbeteren van hun
bestaand beleid om de procedures voor
wapenexportcontrole na te leven.

Deel D Beleidscoherentie
Beleidscoherentie bij alle staatsactiviteiten (UNGP 8-10)
1. Horizontale en verticale beleidscoherentie | 2. Beleidscoherentie in staatsovereenkomsten met bedrijven | 3.
Beleidscoherentie in multilaterale instellingen
UNGP 8. Staten dienen ervoor te zorgen dat overheidsdepartementen, -agentschappen en andere
overheidsinstellingen die vorm geven aan zakelijke praktijken, zich bewust zijn van de
mensenrechtenverplichtingen van de Staat en deze naleven bij het vervullen van hun respectievelijke
mandaten, onder meer door hen te voorzien van relevante informatie, opleiding en ondersteuning. UNGP 9.
Staten dienen voldoende binnenlandse beleidsruimte te behouden om aan hun mensenrechtenverplichtingen
te voldoen bij het nastreven van bedrijfsgerelateerde beleidsdoelstellingen met andere staten of bedrijven,
bijvoorbeeld via investeringsverdragen of contracten. UNGP 10. Staten die optreden als lid van multilaterale
instellingen die zich bezighouden met vraagstukken die verband houden met het bedrijfsleven dienen (a) ernaar
te streven dat die instellingen noch het vermogen van hun lidstaten om hun plicht tot bescherming na te komen
beperken, noch zakelijke bedrijven beletten de mensenrechten te eerbiedigen; b) die instellingen aan te
moedigen om, binnen hun mandaten en capaciteiten, de eerbiediging van de mensenrechten door bedrijven te
bevorderen en, desgevraagd, staten te helpen om hun plicht tot bescherming tegen
mensenrechtenschendingen door bedrijven te vervullen, onder meer door middel van technische bijstand,
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capaciteitsopbouw en bewustmaking; c) zich op de VN-principes te baseren om gedeelde inzichten te
bevorderen en de internationale samenwerking bij de aanpak van problemen in verband met bedrijven en
mensenrechten te stimuleren.
Stand van zaken en lacunes
• De coherentie van het beleid wordt beperkt
door de complexe institutionele architectuur
van België, en door lacunes in het mandaat en
de middelen van (mogelijke) intermediaire
actoren.
• Het B-NAP biedt weinig houvast bij de
toewijzing
van
specifieke
taken
en
verantwoordelijkheden aan de verschillende
publieke actoren.
• Op internationaal niveau zet België zich in voor
de mensenrechten en is het een voorstander
van multilaterale samenwerking op het gebied
van bedrijven en mensenrechten
• De oprichting van een NHRI biedt
mogelijkheden om de agenda voor bedrijven
en mensenrechten aan te sturen, maar
aangezien de bevoegdheden van het NHRI
beperkt zijn tot het federale niveau, zal haar
potentiële bijdrage aan beleidscoherentie
waarschijnlijk beperkt blijven tot specifieke
beleidsdomeinen.
• In de acties van de regeringen met betrekking
tot de agenda 2030 voor duurzame
ontwikkeling
(SDGs)
ontbreekt
een
systematische afstemming op bestaande
verbintenissen in het kader van de UNGPs.

Aanbevelingen
• Hoewel veel van deze entiteiten MVO- en SDGmonitoringsystemen hebben aangenomen, moeten
de Belgische autoriteiten deze systemen aanvullen
met de implementatie en monitoring van de
UNGP's.
• Een duidelijke rolverdeling, een duidelijk mandaat,
en voldoende middelen voor overheidsinstanties
zijn nodig om de uitvoering van de UNGP's op
verschillende overheidsniveaus en in verschillende
beleidsdomeinen te ondersteunen.

Pijler II - De verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te eerbiedigen
Algemene bevindingen
•

•

•

•

Uit onze analyse blijkt dat de mate waarin bedrijven de UNGP's in België naleven beperkt blijft. Zeer weinig
bedrijven hebben momenteel systematische processen voor het uitvoeren van gepaste zorgvuldigheid
inzake mensenrechten (HRDD). Er blijft nog veel werk voor overheden en andere stakeholders (bv.
bedrijfsfederaties) om bedrijven bewuster te maken van hun verantwoordelijkheid om de mensenrechten
te respecteren, om de ontwikkeling en verspreiding te ondersteunen van instrumenten die bedrijven
kunnen helpen om deze verantwoordelijkheid na te leven, en om meer beleidsincentives te creëren via een
‘smart mix’ van regelgeving en andere ondersteunende maatregelen.
Hoewel ook kleinere bedrijven een verantwoordelijkheid hebben om de mensenrechten te respecteren,
worden zij geconfronteerd met bijzondere uitdagingen wanneer zij hun beleid en processen op de UNGP's
trachten af te stemmen. De middelen en processen waarmee zij dit doen, moeten daarom in verhouding
staan tot hun omvang en het type activiteiten waarin ze betrokken zijn (met inbegrip van de risico's die zij
lopen).
Hoewel sectorale en multi-stakeholderinitiatieven (MSIs) bedrijven kunnen helpen om hun
verantwoordelijkheden na te komen, bestaan er belangrijke verschillen in de mate waarop verschillende
initiatieven gericht zijn op de UNGP's. Steun voor MSIs is een belangrijke beleidsfocus in België, en het is
belangrijk om voorrang te geven aan initiatieven die de nadruk leggen op afstemming met de UNGP's.
Rekening houdend met de ontwikkelingen op internationaal (EU) niveau, raakt een groeiend aantal
stakeholders gewend aan het idee van regelgeving die (aspecten van) HRDD voor bedrijven verplicht zou
maken. Het middenveld benadrukt het belang van regelgeving die van toepassing is op alle sectoren en
bedrijven, en die zowel op nationaal als op EU-niveau wordt ontwikkeld. Het bedrijfsleven benadrukt het
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belang van regelgeving die ontwikkeld wordt op EU-niveau, die een gelijk speelveld creëert, en die rekening
houdt met de behoeften van kleinere bedrijven.
Verbintenissen inzake mensenrechtenbeleid (UNGP 11-16)
1. Beleidsengagementen in het kader van de mensenrechten | 2. Engagement van het management en
verankering van de mensenrechten in de onderneming
In UNGP 11-15 worden de algemene verantwoordelijkheden van bedrijven op het gebied van de mensenrechten
uiteengezet. In UNGP 16 wordt gesteld dat bedrijven via een formele beleidsverklaring hun engagement moeten
uitspreken om deze verantwoordelijkheden na te komen, en wordt aangegeven hoe een dergelijke verklaring
eruit moet zien.
Stand van zaken en lacunes
• Uit onze evaluatie blijkt dat veel grote
bedrijven (jaaromzet > 750 miljoen euro) een
formeel engagement uitspreken om de
mensenrechten te respecteren, maar dat
kleinere bedrijven (jaaromzet <750 miljoen
euro) dat vaak niet doen.
• Slechts enkele bedrijven met zulk een
engagement gaan verder dan een algemeen
engagement om de mensenrechten te
respecteren. Slechts een zeer klein aantal
bedrijven engageert zich tot een engagement
met relevante stakeholders, en geen enkele
van de gescreende bedrijven engageert zich
formeel om toegang tot herstel en/of verhaal
te ondersteunen.
• Er werden geen bedrijven gevonden die een
beleid hebben ten aanzien van mensenrechten
in CAHRA's.
• Verschillende bedrijven hebben een beleid
inzake conflictmineralen, maar dit beleid gaat
zelden in op bredere mensenrechtenkwesties.
• In de wapenindustrie reiken verbintenissen om
de mensenrechten te respecteren zelden
verder dan de eigen werknemers.

Aanbevelingen
• De Belgische autoriteiten moeten bijkomende
inspanningen leveren om het bewustzijn bij
bedrijven te vergroten dat er formele
engagementen moeten worden aangegaan om de
mensenrechten te respecteren, om met de
betrokken partijen in gesprek te gaan, en om
toegang tot herstel en/of verhaal te ondersteunen.
Bijzondere aandacht moet hierbij uitgaan naar de
noodzaak om mensenrechten in CAHRAs re
respecteren.
• Werkgeversorganisaties kunnen een belangrijke rol
spelen in het communiceren van overheidsbeleid
naar bedrijven, maar kunnen ook eigen initiatieven
ontwikkelen.
• Bedrijven
moeten
een
beleidsverbintenis
ontwikkelen die (1) op het hoogste niveau wordt
goedgekeurd; (2) door relevante expertise wordt
onderbouwd; (3) duidelijke verwachtingen omvat
ten aanzien van het personeel, commerciële
partners, en andere partijen die in de
toeleveringsketen met de activiteiten van de
onderneming te maken krijgen; (4) publiekelijk
beschikbaar is en wordt gecommuniceerd; en (5) in
operationeel beleid en procedures wordt vertaald.
Deze verbintenis moet worden gekoppeld aan een
bredere set van HRDD-processen.

Zorgvuldigheid inzake mensenrechten (UNGP 17-24)
1. Beoordeling van nadelige gevolgen voor de mensenrechten | 2. Integreren- en handelen naar aanleiding van
bevindingen, en prioriteiten stellen | 3. Opvolgen van de aanpak en communiceren over genomen maatregelen|
4. Rapporteren van negatieve effecten op de mensenrechten.
UNGP 17 stelt dat bedrijven moeten beschikken over "Human Rights Due Diligence"-processen (HRDD) die "het
beoordelen van feitelijke en potentiële gevolgen voor de mensenrechten, het integreren van en handelen naar
aanleiding van deze bevindingen, het bijhouden van reacties, en het communiceren over de wijze waarop de
gevolgen worden aangepakt" omvatten. Deze vier elementen worden uitgewerkt in UNGP 18-21.
Stand van zaken en lacunes
• Geen enkel van de geëvalueerde bedrijven
beschikt momenteel over systematische
HRDD-processen. Dit geldt ook voor bedrijven
die actief zijn in de wapenindustrie.
• Wanneer bedrijven actie ondernemen, blijven
zij meestal in 'auditmodus'. Hoewel sociale
audits een rol kunnen spelen in HRDDprocessen, als een manier om negatieve

Aanbevelingen
• Grote bedrijven moeten hun bestaande aanpak
inzake duurzaam aankopen en sociale audits
integreren in een breder en systematischer HRDDproces.
• Ook
kleinere
bedrijven
dragen
een
verantwoordelijkheid om de mensenrechten te
respecteren. De middelen waarmee zij deze
verantwoordelijkheid opnemen - waaronder HRDD22

gevolgen voor mensenrechten te identificeren
en monitoren, krijgen ze steeds meer kritiek te
verwerken omdat zij niet alle soorten
mensenrechtenproblemen op het terrein in
kaart brengen. Kortom, audits moeten met de
nodige voorzichtigheid worden behandeld en
moeten deel uitmaken van een breder HRDDproces.
• Zeer weinig bedrijven doen inspanningen om
openlijk te communiceren over hun aanpak om
mensenrechtenrisico's vast te stellen, te
beoordelen en aan te pakken.
• Bedrijven
met
een
beleid
inzake
conflictmineralen
verstrekken
weinig
informatie over de wijze waarop dit beleid in
de praktijk wordt gebracht.

processen - moeten evenredig zijn aan hun grootte
en bedrijfscontext.
• Werkgeversorganisaties en autoriteiten moeten de
noodzaak van HRDD onder de aandacht brengen, en
moeten de ontwikkeling en verspreiding van
instrumenten ondersteunen die zijn afgestemd op
de specifieke behoeften van Belgische bedrijven.

Toegang tot rechtsmiddelen (UNGP 22, 29-31)
Mechanismen voor een doeltreffende aanpak van nadelige gevolgen voor de mensenrechten
In gevallen waarin bedrijven nadelige gevolgen voor de mensenrechten veroorzaken of daartoe bijdragen,
dienen zij te voorzien in- of mee te werken aan herstelmaatregelen (UNGP 22). Daartoe moeten zij doeltreffende
mechanismen creëren, of deelnemen aan mechanismen, via welke getroffen personen en gemeenschappen
gehoord kunnen worden (UNGP 29-31).
Stand van zaken en lacunes
• Hoewel veel Belgische bedrijven beschikken
over
een
klokkenluidersof
klachtenmechanisme waarmee schendingen
van gedragscodes aan de kaak kunnen worden
gesteld, verwijzen niet al deze gedragscodes
expliciet naar mensenrechten, en zijn vele van
deze mechanismen enkel toegankelijk voor de
eigen werknemers van het eigen bedrijf.
• Slechts weinig bedrijven koppelen deze
klokkenluiders- en klachtenprocedures aan
transparante
procedures
voor
herstelmaatregelen.

Aanbevelingen
• Bedrijven
moeten
transparante
klachtenmechanismen
ontwikkelen
die
onafhankelijk worden beheerd en die alle
belanghebbenden de mogelijkheid bieden om
bezorgdheden inzake mensenrechten kenbaar te
maken.
• Bedrijven moeten een transparante aanpak hebben
voor herstelmaatregelen in reactie op (vermeende)
negatieve gevolgen voor de mensenrechten.
• Bedrijven moeten gegevens delen over de werking
van hun klachtenmechanisme en de aanpak van
herstelmaatregelen.
• Werkgeversorganisaties en autoriteiten moeten
overwegen
om
nieuwe
collectieve
klachtenmechanismen op te zetten of om
bestaande mechanismen te ondersteunen

Pijler III - Toegang tot herstel en/of verhaal
Algemene bevindingen
•

•

De Belgische autoriteiten moeten de implementatie van Pijler III van de UNGP's op de politieke agenda
plaatsen door concrete manieren te creëren om het respect voor de mensenrechten door bedrijven af te
dwingen. Sommige aanbevelingen zijn toegespitst op de specifieke mechanismen (cf. infra).
Toegang tot informatie, met inbegrip van systematische toegang tot jurisprudentie en statistieken over
gerechtelijke activiteiten, is van cruciaal belang om de toegang tot een doeltreffende herstel en/of verhaal
te waarborgen. Hoewel buitengerechtelijke mechanismen een valabele optie kunnen zijn voor
daadwerkelijke of potentiële slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven, wordt volgens
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•

•

de empirische analyse van de EU FRA (2019) meer dan 70% van de gemelde mensenrechtenschendingen
door bedrijven voor de rechter gebracht.
De Belgische autoriteiten moeten nagaan hoe zij structurele hervormingen en beleidsmaatregelen kunnen
goedkeuren om transnationale vorderingen in het kader van de UNGP's mogelijk te maken, om de
toepassing van OLGM door bedrijven te bevorderen en te ondersteunen, om de samenwerking tussen
gerechtelijke instanties en diplomatieke diensten te versterken, en om rechthebbenden meer
mogelijkheden te bieden om een doeltreffende herstel en/of verhaal te verkrijgen wanneer Belgische
bedrijven en hun partners wereldwijd nadelige gevolgen of schade veroorzaken.
De Belgische autoriteiten moeten zorgen voor permanente en op maat gesneden capaciteitsopbouw van
diplomatieke, gerechtelijke en administratieve ambtenaren, binnen de drie pijlers van de UNGP's.

De minimumvoorwaarden om toegang te krijgen tot een daadwerkelijk rechtsmiddel (UNGP 25-26)
UNGP 25. Staten dienen in het kader van hun plicht tot het bieden van bescherming tegen
mensenrechtenschendingen door bedrijven de nodige maatregelen te treffen om via gerechtelijke,
administratieve, wetgevende of andere passende middelen te waarborgen dat degenen die door dergelijke
schendingen binnen hun grondgebied en/of jurisdictie worden getroffen toegang hebben tot effectief herstel
en/of verhaal.. UNGP 26. Staten zouden passende maatregelen moeten treffen om de effectiviteit van de
interne gerechtelijke mechanismen voor mensenrechtenschendingen door bedrijven te waarborgen, onder
meer door waar mogelijk juridische, praktische en andere relevante barrières die de toegang tot verhaal zouden
kunnen belemmeren weg te nemen.
Stand van zaken en lacunes
• België heeft belangrijke instrumenten van de
Raad van Europa niet geratificeerd: het
Protocol to the European Agreement on the
Transmission of Applications for Legal Aid (ETS
179); the Convention on Access to Official
Documents (CETS 205); Protocol 16 to the
Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms (CETS 214) dat de
hoogste rechterlijke instanties van een Hoge
Verdragsluitende Partij in staat stelt het EHRM
om advies te vragen over principiële
vraagstukken betreffende de uitlegging of de
toepassing van de in het EVRM omschreven
rechten en vrijheden.
• Verscheidene internationale en nationale
organisaties wijzen op de hardnekkige
obstakels waarmee slachtoffers in België
worden geconfronteerd om toegang te krijgen
tot rechtsbijstand en juridische ondersteuning,
ondanks de juridische hervormingen en de
extra middelen die reeds zijn toegekend.
Slachtoffers uit derde landen hebben slechts in
uitzonderlijke gevallen recht op rechtsbijstand
en juridische ondersteuning.
• Het recht op toegang tot informatie wordt
voornamelijk gehandhaafd in milieuzaken,
maar behoeft meer aandacht in andere
domeinen. De instrumenten die door de
overheid werden gecreëerd zijn meestal niet
online beschikbaar, en worden ook niet op
regelmatige basis bijgewerkt.
• België heeft geen concrete maatregelen
genomen om mensenrechtenverdedigers in
België en in derde landen te beschermen, met

Aanbevelingen
• België moet belangrijke instrumenten van de RvE
ratificeren: het Protocol to the European
Agreement on the Transmission of Applications for
Legal Aid (ETS 179); the Convention on Access to
Official Documents (CETS 205); Protocol16 to the
Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (CETS 214) dat de hoogste
rechterlijke
instanties
van
een
Hoge
Verdragsluitende Partij in staat stelt het EHRM om
advies te vragen over principiële vraagstukken
betreffende de uitlegging of de toepassing van de in
het EVRM omschreven rechten en vrijheden.
• België moet de rechtsbijstand uitbreiden om
kwetsbare bevolkingsgroepen in staat te stellen
hun rechten op te eisen. Dit omvat toegang tot
aanvullende diensten zoals tolken, alsook sociale
ondersteuning tijdens het proces.
• De
Belgische
autoriteiten
moeten
hun
inspanningen opvoeren om passende toegang tot
informatie te verschaffen en om bedrijven te
verplichten verslag uit te brengen omtrent de
risico's die hun activiteiten kunnen veroorzaken. De
instrumenten die zijn gecreëerd om nuttige
informatie te verstrekken, moeten online
beschikbaar zijn teneinde daadwerkelijke of
potentiële slachtoffers in derde landen te bereiken,
en moeten op regelmatige basis worden
bijgewerkt.
• België moet beleidsmaatregelen nemen om
mensenrechtenverdedigers te beschermen die
slachtoffers in de EU en in derde landen steunen.
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name tegen bedreigingen in het kader van
cybercriminaliteit, strategische rechtszaken
tegen de inspraak in besluitvorming (SLAPP's),
of wanneer zij corruptie aan de kaak willen
stellen.
Buitengerechtelijke mechanismen van staten (UNGP 27 en 31)
UNGP 27. Staten zouden behalve in gerechtelijke mechanismen tevens moeten voorzien in effectieve, adequate
buitengerechtelijke klachtenmechanismen, als onderdeel van een alomvattend stelsel voor herstel en/of
verhaal bij mensenrechtenschendingen door bedrijven. UNGP 31. Doeltreffende buitengerechtelijke
klachtenmechanismen moeten legitiem, toegankelijk, voorspelbaar, rechtvaardig en transparant zijn.
Stand van zaken en lacunes
• De
oprichting
van
een
nationaal
mensenrechteninstituut (NHRI) is een
belangrijke stap vooruit. De beperkte
territoriale reikwijdte en het ontbreken van een
klachtenmechanisme beperken echter de
capaciteit
van
dit
NHRI
om
de
mensenrechtenwetgeving te handhaven.
• Het Optional Protocol to the Convention
against Torture vereist ook de invoering van
een onafhankelijk toezichtsysteem om toe te
zien op de naleving van de mensenrechten,
maar België is een van de vier EU-landen die dit
Optional Protocol niet hebben geratificeerd.
• Het NCP van de OESO heeft kennis genomen
van
transnationale vorderingen tegen
Belgische bedrijven, maar haar capaciteit is
beperkt. Bovendien past het alleen de OESOrichtlijnen toe, die niet uitsluitend gericht zijn
op bescherming van de mensenrechten.
• België (als onderdeel van de EU) heeft de
staatsmechanismen ter bescherming van
specifieke rechten, zoals privacy, gelijkheid,
milieu- of consumentenrechten, verbeterd.
Andere mensenrechten worden echter niet op
een doeltreffende manier gehandhaafd.
• België heeft het UN Convention on
International Settlement Agreements Resulting
from Mediation (The Singapore convention)
van 20/12/2018 niet geratificeerd, wat nodig is
om de rechtstreekse tenuitvoerlegging van
transnationale bemiddelingsovereenkomsten
te optimaliseren.

Aanbevelingen
• De
Belgische
autoriteiten
moeten
de
bevoegdheden van het NHRI geleidelijk uitbreiden
tot het niveau van een instelling van categorie A
overeenkomstig de internationale normen, en
moeten voorzien in een klachtenmechanisme op
het gebied van mensenrechten.
• De Belgische autoriteiten moeten het Facultatief
Protocol bij het Verdrag tegen foltering ratificeren,
dat de invoering vereist van een onafhankelijk
controlesysteem om toe te zien op de naleving van
de mensenrechten. Deze rol zou het NHRI op zich
kunnen nemen.
• Het NCP van de OESO is een belangrijk forum voor
de behandeling van transnationale vorderingen en
daarom moet België haar capaciteit versterken, en
het in staat stellen om de tripartiete verklaring van
de IAO en de UNGP's toe te passen.
• Buitengerechtelijke
mechanismen
moeten
garanderen dat slachtoffers hun recht om een
rechtszaak aan te spannen niet verliezen wanneer
zij eerst beroep doen op buitengerechtelijke
mechanismen. Deze mechanismen moeten ook
voorzien in doeltreffende vordering tot staking.
• De Belgische autoriteiten moeten de mogelijkheid
bekijken om het VN-Verdrag inzake internationale
schikkingsovereenkomsten die voortvloeien uit
bemiddeling (het verdrag van Singapore) van
20/12/2018 te ratificeren, om zo de rechtstreekse
tenuitvoerlegging
van
transnationale
bemiddelingsovereenkomsten te verbeteren.

Statelijke gerechtelijke mechanismen (UNGP 25-26)
UNGP 25. Staten moeten passende stappen ondernemen om, door middel van gerechtelijke, administratieve,
wetgevende of andere middelen, te waarborgen dat, wanneer misbruiken op hun grondgebied en/of onder hun
rechtsmacht hebben plaatsgevonden, slachtoffers toegang hebben tot een doeltreffende herstel en/of verhaal.
UNGP 26. Staten moeten de doeltreffendheid van binnenlandse gerechtelijke mechanismen waarborgen bij het
aanpakken van bedrijfsgerelateerde schendingen van mensenrechten, door wettelijke, praktische en andere
relevante obstakels weg te nemen die kunnen leiden tot het ontzeggen van toegang tot rechtsmiddelen.
Stand van zaken en lacunes
• De Belgische autoriteiten hebben in het B-NAP
geen maatregelen opgenomen ter verbetering

Aanbevelingen
• De Belgische autoriteiten moeten de institutionele
capaciteit van de rechterlijke macht blijven
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van de gerechtelijke mechanismen om de
daadwerkelijke toegang van slachtoffers tot de
rechter te waarborgen. Dit is een ernstige
lacune, aangezien dit het belangrijkste
rechtsmiddel is dat de staat biedt bij
mensenrechtenschendingen door bedrijven.
• De EU-richtlijn inzake de rechten van
slachtoffers is in België slechts gedeeltelijk
omgezet, en slachtoffers stuiten nog steeds op
tal van obstakels wanneer zij een beroep willen
doen op mechanismen voor schadeloosstelling
door de staat.
• De hervorming van de procesvoering in het
algemeen belang is een belangrijke stap in de
goede richting, maar maakt het niet mogelijk
collectieve vorderingen in te stellen om herstel
te krijgen voor mensenrechtenschendingen of
milieuschade.

versterken
en
hervormingen
en
beleidsmaatregelen goedkeuren om het voor
slachtoffers van mensenrechtenschendingen door
bedrijven gemakkelijker te maken om een beroep
te doen op de rechterlijke macht, bijvoorbeeld door
te voorzien in redelijke verjaringstermijnen en door
collectieve vorderingen te aanvaarden.
• De Belgische autoriteiten moeten nagaan of alle
voorschriften van de EU-richtlijn inzake de rechten
van slachtoffers zijn doorgevoerd.
• De
Belgische
autoriteiten
moeten
de
mogelijkheden voor rechtszaken in het algemeen
belang verruimen, zodat slachtoffers een klacht
kunnen
indienen
tegen
bedrijven
die
verantwoordelijk
zijn
voor
mensenrechtenschendingen of milieuschade, en
een schadevergoeding of compensatie kunnen
eisen.

Aanvullende mechanismen die rechtstreeks verband houden met de derde pijler (UNGP 25-31)
UNGP 25. Staten dienen in het kader van hun plicht tot het bieden van bescherming tegen
mensenrechtenschendingen door bedrijven de nodige maatregelen te treffen om via gerechtelijke,
administratieve, wetgevende of andere passende middelen te waarborgen dat degenen die door dergelijke
schendingen binnen hun grondgebied en/of jurisdictie worden getroffen toegang hebben tot effectief herstel
en/of verhaal. UNGP28. Staten zouden moeten onderzoeken hoe ze de toegang tot effectieve niet-statelijke
klachtenmechanismen voor mensenrechtenschendingen door bedrijven kunnen bevorderen.
Stand van zaken en lacunes
• De Belgische autoriteiten hebben in het
wetsontwerp tot oprichting van het Brussels
International Business Court niet de
mogelijkheid overwogen om transnationale
mensenrechtenschendingen tegen Belgische
bedrijven toe te staan
• Het NBA-team heeft geen publiek beschikbare
informatie gevonden over de beoordeling van
de maatregelen die worden voorgesteld in het
verslag over toegang tot rechtsmiddelen 11
(2017), in de herziene versie van het
ontwerpverdrag (2020), of in de vele
internationale analyses die in de eerste pijler
worden genoemd over de hervorming van de
regeling van het internationaal privaatrecht.
• België heeft niet overwogen om rechtbanken
rechtsbevoegdheid te verlenen inzake
mensenrechtenschendingen wanneer de
onderneming activa in België heeft.
• Het NBA-team heeft slechts twee initiatieven
geïdentificeerd om de tenuitvoerlegging van
operationele klachtenmechanismen door de
Belgische autoriteiten te bevorderen.
• België heeft het Verdrag van 2/7/2019
aangaande de erkenning en tenuitvoerlegging
11

Aanbevelingen
• De Belgische autoriteiten moeten nagaan of
transnationale
vorderingen
inzake
mensenrechtenschendingen
door
bedrijven
worden behandeld door de Brussels International
Business Court (wanneer deze wordt opgericht).
• De Belgische autoriteiten moeten nagaan wat de
beste manier is om slachtoffers uit derde landen in
staat te stellen om een rechtszaak aan te spannen
voor Belgische rechtbanken wanneer Belgische
bedrijven en hun commerciële partners betrokken
zijn bij mensenrechtenschendingen. Zij moeten ook
nagaan of Belgische rechtbanken jurisdictie kunnen
aanvaarden over mensenrechtenschendingen
tegen bedrijven met activa in België.
• De Belgische autoriteiten moeten een beleid
voeren dat de tenuitvoerlegging van operationele
klachtenmechanismen
door
werkgeversorganisaties, MSI's, SOC's, krediet- en
exportbevorderende instanties ondersteunt.
• België moet het Verdrag van 2/7/2019 inzake de
erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse
vonnissen in burgerlijke en handelszaken
ratificeren.
• De Belgische autoriteiten moeten bilaterale
samenwerkingsovereenkomsten
sluiten
met

UNGP's over bedrijfsleven en mensenrechten in België. Op staat gebaseerde gerechtelijke mechanismen en op staat
gebaseerde buitengerechtelijke klachtenmechanismen, met bijzondere nadruk op de belemmeringen voor toegang tot
rechtsherstel. L. Lizarazo Rodríguez (2017)
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van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en
handelszaken niet ondertekend.
• Het NBA-team heeft geen informatie gevonden
over
het
sluiten
van
bilaterale
samenwerkingsakkoorden met landen waar
Belgische bedrijven een ernstig risico lopen om
de mensenrechten te schenden.
• Het NBA-team heeft geen publiek beschikbare
informatie
gevonden
over
capaciteitsversterking van de rechterlijke
macht of van het diplomatieke personeel
inzake de belangrijkste kwesties van toegang
tot rechtsmiddelen bij grensoverschrijdende
mensenrechtenschendingen door bedrijven
met hun hoofdzetel in België.

landen waar Belgische bedrijven een ernstig risico
lopen om de mensenrechten te schenden.
• De Belgische autoriteiten moeten systematisch
permanente
en
op
maat
gesneden
capaciteitsopbouw
organiseren
voor
het
administratief, gerechtelijk en diplomatiek
personeel inzake de belangrijkste uitdagingen op
het vlak van toegang tot rechtsmiddelen bij
grensoverschrijdende mensenrechtenschendingen
door in België gevestigde bedrijven.
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