
 
 
 

Stakeholderdialoog NAP 23 mei 2019 

Werkgroep 3: toegang tot rechtsmiddelen voor mensenrechtenschendingen 

Moderators: Cyril Liance, FOD economie & Liliana Lizarazo, UAntwerpen 

 

1. Statelijke buitengerechtelijke mechanismen 
 

Aanbeveling  Waarom is dit belangrijk? Betrokken actoren  Mogelijke obstakels/moeilijkheden 

Het versterken van het 
Nationaal Contactpunt 
voor de OESO richtlijnen 
voor multinationale 
ondernemingen 

• Meer bindende kracht: laat het NCP klachten rond 
mensenrechtenschendingen behandelen en rekening 
houden met het resultaat bij andere instanties zoals bv.. 
openbare aanbestedingen, toekenning van economische 
stimulansen enz. 
 beter voor de opvolging van de dossiers en de impact 
van het NCP 

• Analyse van de samenwerking tussen OESO NCP en IAO 
en de mogelijkheid om beide richtlijnen te beschouwen 
in bemiddelingsprocedures. 
 
 

Federale overheid, FOD 
Economie,  FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg, FIDO, OESO, 
IAO 

Zie studie van UAntwerpen 
(2017) die een update nodig 
heeft. 



 
 

Aanbeveling  Waarom is dit belangrijk? Betrokken actoren  Mogelijke obstakels/moeilijkheden 

Versterken van de 
klachtenmechanismen op 
operationeel niveau van  
BIO, Credendo, Finespro 
en andere financiële 
instellingen die Belgische 
ondernemers en hun 
waardeketens financieren 

• Creëren van meer onafhankelijkheid en een duidelijker 
actiekader 

• Samenwerking kan leiden tot effectieve mechanismen 
voor eventuele slachtoffers van Belgische  ondernemers 
of van hun waardeketen die economische stimulansen 
krijgen van de Belgische staat.  

BIO (Belgian Investment 
Company for Developing 
Countries), Credendo, 
Finespro en andere financiële 
instellingen 

• Politiek draagvlak nodig 
Voorstel is al eerder gedaan 
voor 1e NAP, maar heeft het 
uiteindelijk niet gehaald 
Zie studie van UAntwerpen 
(2017) die een update nodig 
heeft. 

 
Oprichting van een 
Nationaal 
Mensenrechteninstituut 

• Nu is er te veel versnippering voor het behandelen van 
mensenrechtendossiers 

• De competenties en verantwoordelijkheden van dit 
instituut moeten overeenstemmen met de Paris 
Principles  

• Instituut moet onafhankelijk kunnen handelen  
• Klachten kunnen ontvangen, analyseren en beoordelen 
• …. 

FOD Justitie, UNIA, MYRIA, 
Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen, enz. 

• Belgische  institutionele 
complexiteit maakt toewijzing 
van bevoegdheden 
ingewikkeld 

• Zie studie van Uantwerpen 
(2017) die een update nodig 
heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Statelijke gerechtelijke mechanismen  
 

Deze aanbevelingen zijn nodig om de leegtes in het systeem te vullen of de moeilijkheden weg te werken.  

 
Aanbeveling  Waarom is dit belangrijk? Betrokken actoren  Mogelijke obstakels/moeilijkheden 

Gerechtelijke 
mechanismen 
eenvoudiger en 
doeltreffender maken 

Verbetering van de toegang   De wetgevende macht, 
FOD Justitie, 
rechtbanken en hoven, 
de EU 

Zie studie van UAntwerpen (2017) die een 
update nodig heeft. Zie in het bijzonder de 
concrete aanbevelingen die niet meer van 
toepassing zijn gezien de recente 
hervormingen van Het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen, het 
Burgerlijk Wetboek, enz. 

Grensoverschrijdende 
geschillenbeslechting 

Toegang tot juridische tweedelijnsbijstand: nieuwe regels 

Makkelijker om grensoverschrijdende gevallen te 
behandelen. Een belangrijke optie is om de HR due 
diligence in de waardeketen als wettelijke verplichting in 
België in te voeren  

De wetgevende macht, 
FOD Justitie, 
rechtbanken en hoven, 
de EU 

Zie studie van Uantwerpen (2017) die een 
update nodig heeft. Zie in het bijzonder de 
nieuwe regels van de Juridische 
tweedelijnsbijstand,  het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen, het 
Burgerlijk Wetboek, de nieuwe Code of 
Corporate Governance, en nieuwe 
Verordeningen van de EU i.v.m. sommige 
waardeketens, onder andere…   

Mogelijkheid tot het 
uitbreiden van de 
collectieve vordering 

Deze vordering moet slaan op andere gevallen dan 
diegene die nu al voorzien zijn in België om meer 
mogelijkheden te bieden aan de slachtoffers. 

Nu zijn er veel individuele klachten, maar deze kunnen 
zich niet groeperen. 

 

De wetgevende macht, 
FOD Justitie, 
rechtbanken en hoven, 
de EU 

Zie studie van UAntwerpen (2017) die een 
update nodig heeft. 



 
 

Aanbeveling  Waarom is dit belangrijk? Betrokken actoren  Mogelijke obstakels/moeilijkheden 

Empirische studie om de 
stand van zaken in België 
te kennen: Hoe 
rechtbanken de klachten 
behandelen  

Een periodieke, systematische follow-up van rechtspraak 
van de geïnventariseerde jurisdicties in de UAntwerpen 
studie 

Het is noodzakelijk om de effectiviteit van de 
gerechtelijke (en buitengerechtelijke) mechanismen te 
identificeren om dan meer concrete aanbevelingen te 
kunnen formuleren aangezien tot nu toe geen empirische 
studie in dit verband bestaat.  

Betrokken instellingen 
en onderzoekers 

Zie studie van UAntwerpen (2017), tweede 
deel. 

Opleiding van rechters en 
advocaten op het terrein 
van bedrijfsgerelateerde 
schendingen van MR 

Momenteel is de thematiek van ondernemers en 
mensenrechten niet goed gekend door de gerechtelijke 
macht maar ook niet door ambtenaren die slachtoffers 
moeten informeren en steunen. 

FOD Justitie, 
rechtbanken en hoven, 
Ngo’s, experten enz.  

Zie aanbevelingen van UAntwerpen (2017). 

Voor slachtoffers uit landen buiten de EU 
die meer steun en informatie nodig hebben  
is het bijzonder moeilijk. Belgische 
autoriteiten moeten ook bewust zijn van 
de mogelijkheden om 
mensenrechtenschendingen door 
ondernemers te behandelen.  
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