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De WG MVO/MVI van de ICDO is in 2021 acht keer samengekomen.  

De gezondheidsvoorschriften als gevolg van de coronapandemie hielden in dat alle 

vergaderingen via videoconferentie werden gehouden en dat de volledige coördinatie van 

de werkzaamheden langs elektronische weg plaatsvond. 

 

De activiteiten van de werkgroep spitsten zich voornamelijk toe op de volgende punten:  

1. Werkzaamheden in verband met het opstellen van het tweede Nationaal actieplan 

'Ondernemingen en Mensenrechten'; 

2. Follow-up van het project 'Beyond Food' over de ontwikkeling van een federale strategie 

voor duurzame voedingsimportketens; 

3. Follow-up van de politieke/reglementaire dossiers, de actualiteit en de ontwikkelingen 

op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en naleving van de 

mensenrechten door en voor ondernemingen en organisaties op internationaal, 

Europees en Belgisch niveau in het bijzonder.  

 

1. Opstelling van het tweede Nationaal Actieplan 'Ondernemingen en Mensenrechten' 

Het thema 'Ondernemingen en Mensenrechten' geniet bijzondere aandacht op nationaal, 

Europees en VN-niveau. Gezien deze gunstige context enerzijds en om gevolg te geven aan 

de aanbevelingen van het NBA anderzijds, hebben de Belgische autoriteiten in maart 2021 

beslist om een tweede Nationaal Actieplan inzake 'Ondernemingen en Mensenrechten' op te 

stellen, in overeenstemming met de richtsnoeren van de Verenigde Naties inzake 

'Ondernemingen en Mensenrechten' (UNGP's).  

Een nationaal actieplan is een beproefd instrument waarmee regeringen hun acties kunnen 

coördineren en concrete verbintenissen kunnen aangaan om de complexe en gevoelige 

kwesties in verband met mensenrechten in de handelsactiviteiten aan de orde te stellen. 

De onderstaande levenscyclus van een NAP leidt de WG MV stapsgewijs bij haar 

werkzaamheden om de ontwikkeling van een inclusief en participatief proces te plannen en 

een ambitieuze en relevante inhoud voor het tweede NAP 'Ondernemingen en 

Mensenrechten' te definiëren.  

FASE 1: Totstandbrenging van een governancekader voor het NAP 

FASE 2: Uitvoeren van een nationale nulmeting (NBA: national baseline assessment) 

FASE 3: Uitwerken van het NAP: reikwijdte, inhoud en prioriteiten 

FASE 4: Uitvoeren, controleren en evalueren van het NAP 

FASE 5: Actualiseren van het NAP 



 

5 stappen in het ontwerp, de uitvoering, de follow-up en de herziening 

 van het NAP (Deens Instituut voor de Mensenrechten, 2017) 

 

In 2021 heeft de WG MV gewerkt aan de verwezenlijking van de fasen 1, 2 en 3.  

Het is belangrijk eraan te herinneren dat de ontwikkeling van het tweede NAP een 

voortzetting is van het eerste NAP en in het bijzonder van het 'National Baseline Assessment 

on Business & Human Rights' (NBA).  

                                                                        

1.1. Totstandbrenging van een governancekader voor het NAP (FASE 1) 

 

De concrete uitwerking van deze eerste fase omvat verschillende verbintenissen en 

oefeningen, zoals: 

→ Zich engageren voor het NAP-proces en de verantwoordelijkheden toewijzen; 

→ Verzekeren van de coördinatie en coherentie tussen overheidsactoren; 

→ Zorgen voor transparantie gedurende de volledige levensduur van een NAP; 

→ Aangepaste financiële middelen toewijzen aan het NAP-proces; 

→ De stakeholders in kaart brengen; 

→ Aanmoedigen van de deelname van stakeholders die zich in een zwakke of gevaarlijke 

positie bevinden; 

→ Zorgen voor capaciteitsopbouw bij overheidsinstanties en relevante externe stakeholders. 

 

Op 26 maart 2021 nam de directie-generaal Multilaterale Zaken - Coormulti - het volgende 

besluit op basis van een voorstel van de WG MV: "Na bespreking stemt Coormulti ermee in 

een nieuw NAP te ontwikkelen onder leiding van de werkgroep 'Maatschappelijke 

Verantwoordelijkheid' van de ICDO (Interdepartementale Commissie voor Duurzame 

Ontwikkeling), voorgezeten door het FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) 

met de steun van de directie Mensenrechten (M3) van de FOD BZ. Deze technische 

werkgroep, die het eerste NAP heeft opgesteld, is samengesteld uit vertegenwoordigers van 

de federale en gefedereerde besturen en coördineert acties om de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van organisaties in België te stimuleren, te faciliteren en te bevorderen.   

Net als bij het tweede NAP zal elke entiteit of actor, met inachtneming van de samenhang 



tussen de maatregelen, naargelang van de eigen bevoegdheid acties of maatregelen 

vaststellen. 

Net als bij het eerste NAP werd de coördinatie van het opstellen van dit tweede actieplan 

toevertrouwd aan de werkgroep 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid' (WG MV) van de 

Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). In de werkgroep zijn 

zowel federale als regionale besturen vertegenwoordigd. 

Als eerste stap moet de werkgroep 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid' (WG MV) een 

stappenplan opstellen met de hoofdlijnen van het nieuwe NAP en met de verdeling van de 

taken en verantwoordelijkheden. 

Naar aanleiding van dit besluit om een tweede NAP op te stellen, heeft de WG MV een 

stappenplan opgesteld met een bijbehorend proces en een indicatief tijdschema.  

Het is de bedoeling dat het tweede NAP het product is van een co-creatie tussen de Belgische 

regeringen en belanghebbenden. De actieve betrokkenheid van de belanghebbenden bij de 

ontwikkeling van een dergelijk plan is van cruciaal belang. De belanghebbenden die 

geraadpleegd/betrokken moeten worden, zijn vastgesteld door de WG Maatschappelijke 

Verantwoordelijkheid. Die WG heeft toegezien op de relevantie en de representativiteit van 

de doelgroepen, met bijzondere aandacht voor gemarginaliseerde belanghebbenden, in 

overeenstemming met de beschermingsverplichting die berust bij de Staat.  

1.2. Uitvoeren van een National Baseline Assessment (NBA) (FASE 2) 

Het NBA presenteert de vooruitgang die de Belgische overheden en ondernemingen hebben 

geboekt sinds de opstelling van het eerste Nationaal Actieplan (NAP) inzake ondernemingen 

en mensenrechten in juli 2017. Het NBA wil een volledig overzicht geven van de afstemming 

van België op de VN-richtsnoeren inzake ondernemingen en mensenrechten (UNGP). 

De benadering van het NBA is gebaseerd op de methodologische richtsnoeren die zijn 

ontwikkeld door het Deense Instituut voor de Mensenrechten (Danish Institute for Human 

Rights (DIHR)). Het consortium HIVA-KU Leuven en The Law and Development Research 

Group (Universiteit Antwerpen) hebben dit NBA uitgevoerd. IPIS Research heeft het 

consortium bijgestaan bij de beoordeling van conflictgebieden en de wapenhandel. 

De ontwikkeling van het NBA begon in januari 2020, de levering vond plaats in maart 2021.  

1.2.1. Context 

https://www.developpementdurable.be/sites/default/files/content/process_planning_nap_2.0_-_pan_2.0_2.pdf
https://www.humanrights.dk/publications/national-action-plans-business-human-rights-toolkit-2017-edition
https://www.humanrights.dk/publications/national-action-plans-business-human-rights-toolkit-2017-edition
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=428635d6-1d1d0cb7-42868510-86d8a30ca42b-564fa1f00b4b0360&q=1&e=c9e788c2-bbfe-4206-ad0e-7ff7830136a2&u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fhiva.kuleuven.be%252Fen%26data%3D04%257C01%257Cliliana.lizarazorodriguez%2540uantwerpen.be%257Ca5bbf83655534efd399908d8b7d5efea%257C79tweede08fb2d544a8eaf72202548136ef6%257C0%257C0%257C637461477930278507%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C2000%26sdata%3Dhr8TtojK5UlxwwI9s4ilyke%252F1%252FJLXzAmxzi5dthjjZs%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=05ae8847-5a35b126-05ae3881-86d8a30ca42b-0caada92383ca9d5&q=1&e=c9e788c2-bbfe-4206-ad0e-7ff7830136a2&u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.uantwerpen.be%252Fen%252Fresearch-groups%252Flaw-and-development%252F%26data%3D04%257C01%257Cliliana.lizarazorodriguez%2540uantwerpen.be%257Ca5bbf83655534efd399908d8b7d5efea%257C79tweede08fb2d544a8eaf72202548136ef6%257C0%257C0%257C637461477930288497%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C2000%26sdata%3Dl1ts%252F7BIYNXwY9OQsyN%252ByTtMGZj6o3TZ1XvapKf8n10%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=05ae8847-5a35b126-05ae3881-86d8a30ca42b-0caada92383ca9d5&q=1&e=c9e788c2-bbfe-4206-ad0e-7ff7830136a2&u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.uantwerpen.be%252Fen%252Fresearch-groups%252Flaw-and-development%252F%26data%3D04%257C01%257Cliliana.lizarazorodriguez%2540uantwerpen.be%257Ca5bbf83655534efd399908d8b7d5efea%257C79tweede08fb2d544a8eaf72202548136ef6%257C0%257C0%257C637461477930288497%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C2000%26sdata%3Dl1ts%252F7BIYNXwY9OQsyN%252ByTtMGZj6o3TZ1XvapKf8n10%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=dfbbb105-80208864-dfbb01c3-86d8a30ca42b-4d1bad3a65381351&q=1&e=c9e788c2-bbfe-4206-ad0e-7ff7830136a2&u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fipisresearch.be%252F%26data%3D04%257C01%257Cliliana.lizarazorodriguez%2540uantwerpen.be%257Ca5bbf83655534efd399908d8b7d5efea%257C79tweede08fb2d544a8eaf72202548136ef6%257C0%257C0%257C637461477930288497%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C2000%26sdata%3Dtm56ZCjYL14qqnGo%252FWZXYdqOMfwHJXSN%252BMaSupg6ZS4%253D%26reserved%3D0


Onder impuls van de instellingen van de Europese Unie1 hebben de Belgische regeringen in 

juni 2017 een eerste Nationaal Actieplan (NAP) goedgekeurd ter implementering van de 'UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights' (UNGP, richtsnoeren van de VN inzake 

bedrijfsleven en mensenrechten). Deze richtsnoeren werden op 17 juni 2011 unaniem 

aangenomen door de VN-Mensenrechtenraad en houden verband met het implementeren 

van het referentiekader van de Verenigde Naties rond 'beschermen, respecteren en 

remediëren', het zogeheten ‘Protect, Respect and Remedy Framework’. 

 
Het opvolgingsproces van dit eerste NAP voorzag in een evaluatie binnen 3 jaar, in nauwe 

samenwerking met de Belgische belanghebbenden, waarbij er een consensus bleek te 

bestaan over de noodzaak om een nationale nulmeting (National Baseline Assessment - 

NBA) uit te voeren over de ondernemingen en de mensenrechten in België, zoals aanbevolen 

door de Verenigde Naties en de Europese Commissie.  

In 2020 gaven het Belgisch Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en de 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken de opdracht voor het opstellen van een 

National Baseline Assessment (NBA) on Business and Human Rights, om na te gaan welke 

vooruitgang de Belgische overheden en ondernemingen hebben geboekt sinds de 

goedkeuring van het eerste Nationaal Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten. Meer in 

het bijzonder hebben de onderzoekers beoordeeld in hoeverre de Belgische autoriteiten en 

ondernemingen het NAP en de 31 UNGP's implementeren. Zij hebben ook aanbevelingen 

geformuleerd. 

Deze nationale nulmeting moet als leidraad dienen voor de regering en de stakeholders in 

het kader van de bepaling van de verbintenissen die moeten worden aangegaan en de acties 

die moeten worden uitgevoerd om enerzijds hun plicht om de mensenrechten te 

bevorderen, te beschermen en te verdedigen, volledig na te komen en anderzijds hun 

politieke en wettelijke kader in overeenstemming met de richtlijnen van de Verenigde Naties 

(UNGP's) te brengen.  

1.2.2. Raadpleging van de stakeholders   

De academische deskundigen werkten nauw samen met de WG MV en zorgden ervoor dat 

de stakeholders bij het hele ontwikkelingsproces van het NBA werden betrokken.  

Er zijn drie raadplegingen van stakeholders gehouden, de laatste in 2021. Het 

onderzoeksteam heeft de stakeholders uitgenodigd voor een (virtuele) raadpleging op 10 

februari 2021. Tijdens deze stakeholdersraadpleging heeft het onderzoeksteam de 

conclusies en aanbevelingen van het NBA over de ondernemingen en de mensenrechten 

gepresenteerd. De stakeholders kregen de gelegenheid vragen te stellen en/of te reageren 

op de resultaten. 

U kunt een samenvatting van twee uur van die dag bekijken. 

 

De presentaties van de belangrijkste sprekers zijn hieronder beschikbaar: 

 
1 COM(2011) 681 final_25.10.2011_MEDEDELING VAN DE COMMISSIE_ 'Een vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen' 

https://www.developpementdurable.be/nl/themas/business-human-rights/beleidskader#:~:text=Par%20ce%20plan%20d%27action,responsable%20et%20du%20d%C3%A9veloppement%20durable.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/
https://www.youtube.com/watch?v=oBTsLQd9FjY&feature=youtu.be&ab_channel=FIDOIFDD


Inleiding  

• Internationale ervaringen met NBA's (Daniel Morris, Deens Instituut voor de 

Mensenrechten) 

Vaststellingen en aanbevelingen voor: 

• Pijler I (Liliana Lizarazo Rodriguez, Universiteit Antwerpen; Huib Huyse, HIVA-KU 

Leuven) 

• Pijler II (Boris Verbrugge & Huib Huyse, HIVA-KU Leuven) 

• Pijler III (Liliana Lizarazo Rodriguez, Universiteit Antwerpen) 

 

1.2.3. National Baseline Assessment on business & human rights  

Na lange maanden van onderzoek, raadpleging, analyse en interviews werd in december 

2021 het eerste ontwerp van het NBA afgeleverd. Het volledige verslag is geschreven in het 

Engels en een samenvatting is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Voor meer 

informatie over het project, het proces, de tussentijdse resultaten en het eindverslag kunt u 

terecht op https://nationalbaselineassessment.be/.  

De resultaten van het NBA zullen dus een onmisbare basis vormen voor de opstelling van 

een relevant tweede NAP 'Ondernemingen en Mensenrechten', naar het voorbeeld van onze 

buurlanden. 

 

1.3. Uitwerken van het NAP: reikwijdte, inhoud en prioriteiten (FASE 3) 

Het is belangrijk eraan te herinneren dat de ontwikkeling van het tweede NAP een 

voortzetting is van het eerste NAP en in het bijzonder van het 'National Baseline Assessment 

on Business & Human Rights' (NBA).  

Referentiebronnen/basisbronnen:  

- De resultaten van de in mei 2019 uitgevoerde evaluatie van het eerste NAP door de 

stakeholders. Volledig rapport beschikbaar op: 

https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/themas/business-human-

rights/stakeholdersdialoog-nap.  

- De resultaten van het Belgische NBA Business & Human Rights dat is afgerond in 

2021, zijn beschikbaar op: https://nationalbaselineassessment.be/publications/final-

report-of-the-nba-on-business-hr/# 

 

Het is de bedoeling dat het tweede NAP het product is van een co-creatie tussen de Belgische 

regeringen en belanghebbenden. Deze co-creatie kreeg concreet vorm via een raadpleging in 

drie fasen, met name:  

1. een gepersonaliseerde brief met een uitnodiging voor de belanghebbenden om het 
NBA te lezen, waarin leemten worden vastgesteld en aanbevelingen worden gedaan, 
zodat zij hun voorstellen voor concrete acties kunnen voorbereiden/formuleren;  

2. de organisatie van een virtuele informatiebijeenkomst in januari 2022, met als doel:  

https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/02/DIHR-ppt-Daniel-Morris-Feb-2021.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/02/1022021-NBA-Stateolder-consultation-Pillar-I-UAntwerpen.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/02/Ppt-Pillar-II.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/02/1022021-NBA-Stakeholder-Consultation-Pillar-III-UAntwerpen-Last-version.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/10/2021_09_30-Main-Report-NBA-BHR-final-version-2.0.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/10/Executive-summary-NBA-Belgium-NL-Versie-2.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/wp-content/uploads/2021/10/Executive-summary-NBA-Belgium-FR-Version-2.0.pdf
https://nationalbaselineassessment.be/
https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/themas/business-human-rights/stakeholdersdialoog-nap
https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/themas/business-human-rights/stakeholdersdialoog-nap
https://nationalbaselineassessment.be/publications/final-report-of-the-nba-on-business-hr/
https://nationalbaselineassessment.be/publications/final-report-of-the-nba-on-business-hr/


a. de raadpleging van de belanghebbenden formeel van start te laten gaan;  
b. de belanghebbenden en de nationale en gewestelijke adviesraden te 

informeren over het proces en de planning van de werkzaamheden voor de 
ontwikkeling van het NAP; en 

c. de belanghebbenden te informeren over de verwerking van de ontvangen 
actievoorstellen; 

3. het voorleggen ter advies van een geconsolideerd voorontwerp van het NAP aan 
verschillende nationale en gewestelijke adviesraden.  

 

Zodra de resultaten van deze derde fase zijn verwerkt, zal het ontwerp-NAP uiteindelijk 

worden voorgelegd aan de federale en gewestelijke regeringen voor politieke harmonisatie 

en goedkeuring, met het oog op de publicatie van het tweede Nationaal Actieplan 

'Ondernemingen en Mensenrechten' vóór de zomer van 2022. 

Om de regeringen en de stakeholders te helpen concrete en relevante acties vast te stellen, 

heeft de WG MV een boordtabel opgesteld. In die boordtabel worden de aanbevelingen 

voor een tweede Nationaal Actieplan volgens de pijlers van de UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights (UNGP's) geordend:  

1) de plicht van de Staat om de mensenrechten te beschermen; 

2) de verantwoordelijkheid van ondernemingen om de mensenrechten te 

respecteren en 

3) de toegang tot rechtsmiddelen.  

De aanbevelingen in deze boordtabel zijn uitsluitend gebaseerd op de lacunes die zijn 

vastgesteld in de National Baseline Assessment on Business & Human Rights van maart 

2021.  

De stakeholders en regeringen worden uitgenodigd om deze boordtabel te gebruiken om 

concrete acties voor te stellen die bijdragen tot de implementatie van de UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights (UNGP's) in België. 

Het is de bedoeling dat fase 3 wordt voortgezet in 2022. 

 

2. Project 'Beyond Food' over de ontwikkeling van een federale strategie voor duurzame 

voedingsimportketens 

2.1. Context  

Uit verschillende studies blijkt dat de groeiende vraag naar hulpmiddelen (grondstoffen) en 

de wijze waarop deze hulpbronnen worden geproduceerd of ontgonnen, een aanzienlijke 

invloed hebben op de duurzaamheid van de land- en bosbouwsector. Met dit in het 

achterhoofd werd in september 2019 een project voor een strategie 'Beyond Food' 

opgestart door de FOD Volksgezondheid, Coop DEV en Economie. 

Op 26 maart 2020 geeft de ICDO de WG MV de opdracht gegeven om: 

(1) de uitwerking van deze 'Beyond Food'-nota voort te zetten;  

https://www.developpementdurable.be/nl/themas/business-human-rights/stakeholdersoverleg-nap-20


(2) de dialoog open te stellen voor stakeholders uit de privésector, de overheidssector, 

de academische wereld en het maatschappelijk middenveld; en  

(3) uiterlijk in november 2020 aan de bevoegde ministers van de regering aanbevelingen 

voor te leggen voor maatregelen om een federale 'Beyond Food'-strategie te 

ontwikkelen en aan te nemen.  

De WG nam dus in juni 2020 het roer over. De werkgroep Maatschappelijke 

Verantwoordelijkheid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling 

heeft een ontwerpstrategie ontwikkeld om de internationale agrovoedingsketens en -

systemen duurzamer te maken. Dit eerste ontwerp van de federale Beyond Food-strategie 

werd in december 2020 toegezonden aan de minister van Klimaat, Leefmilieu, 

Duurzaamheid en de Green Deal, zodat zij met haar ambtgenoten kan beslissen over 

eventueel beleidsoverleg.  

Deze ontwerpstrategie 'Beyond Food' is gebaseerd op en bouwt voort op onder meer de 

ervaring met 'Beyond Chocolate', die beperkingen kent op het vlak van het objectief 

aanwijzen van prioritaire ketens en/of ketens met een hoog duurzaamheidspotentieel. Op 

verzoek van het kabinet van minister Khattabi is in juni 2021 een overheidsopdracht 

uitgeschreven voor de realisatie van een analyse van de internationale agrovoedingsketens 

in België.  

Concreet bestaat deze opdracht uit een grondige analyse van de internationale voedings- & 

landbouwketens in België vanuit een duurzaamheidsperspectief en uit het definiëren van 

prioritaire voedings- & landbouwketens waarvoor duurzaamheidstrajecten kunnen worden 

opgezet.  Deze analyse en prioritering moeten de federale 'Beyond Food'-strategie die 

momenteel wordt ontwikkeld, nog meer objectiveren. Deze federale strategie zal bijdragen 

tot de verwezenlijking van het SDG 12, en meer bepaald de overgang van de landbouw- en 

voedingssector naar duurzame voedingsinvoerketens, door responsabilisering en 

samenwerking tussen alle relevante actoren in België. 

Deze analyse om een Belgische 'Beyond Food'-strategie te helpen ontwikkelen, moet de 
volgende elementen bevatten:  
 
 
 



- Identificatie van de verschillende internationale voedings- en landbouwketens in 
België, die verbonden zijn met of 'hun oorsprong hebben' in ontwikkelingslanden 
(zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds) of de Nieuwe 
Geïndustrialiseerde Landen/Opkomende Landen.  Het uitgangspunt is daarbij de invoer 
van levensmiddelen en landbouwproducten in België.  

- In kaart brengen van de belangrijkste (potentiële) problemen op het vlak van 
duurzame ontwikkeling (sociale, economische en milieuaspecten) in deze 
internationale voedingsketens. In dit verband vormen de in punt 7.2 genoemde punten 
een goed uitgangspunt. 

- De verschillende initiatieven die reeds in België en Europa bestaan om deze 
problemen aan te pakken, identificeren en analyseren. Dit omvat zowel 
overheidsinitiatieven als particuliere initiatieven (initiatieven van sectoren, ngo's, enz.).  

- Een wegingskader uitwerken om keuzes te kunnen maken op basis van prioritaire 
internationale voedingsketens, teneinde initiatieven te nemen om deze duurzamer te 
maken. Dit wegingskader moet rekening houden met de (potentiële) hefbomen van de 
Belgische overheden en sectoren om deze internationale ketens duurzamer te maken, 
met de potentiële banden met de partnerlanden van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, en met de potentiële risico's inzake duurzame 
ontwikkeling in deze voedingsketens. 

- Opstellen van een lijst (in volgorde van prioriteit, op basis van het wegingskader) van 
internationale voedingsketens in België. 

- De tien prioritaire voedings- en landbouwketens in België identificeren, in overleg 
met het begeleidingscomité. Alvorens deze keuze te maken, moeten de voornaamste 
belanghebbenden worden gehoord, zodat ook hun standpunten in de definitieve 
prioriteitenlijst kunnen worden verwerkt. 

- Concrete acties, initiatieven en beleidsaanbevelingen voorstellen die door de 
Belgische federale regering en/of de Belgische stakeholders kunnen worden 
ondernomen om deze tien internationale prioritaire ketens duurzamer te maken. 

Vanwege de brede waaier aan vaardigheden en kennis die voor de uitvoering van deze 

opdracht vereist is, in combinatie met een tijdschema dat samenvalt met het begin van het 

academisch jaar, moest de overheidsopdracht worden geannuleerd wegens een gebrek aan 

inschrijvingen, alvorens in december 2021 opnieuw te worden gelanceerd.  

Dit project zal naar verwachting in 2022 worden voortgezet met de gunning van de 

opdracht.  

 

3. Opvolging van de politieke/reglementaire initiatieven, de actualiteit en de 

ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en de naleving 

van de mensenrechten door en voor ondernemingen en organisaties op internationaal, 

Europees en Belgisch niveau  

Het thema 'Ondernemingen en Mensenrechten' geniet bijzondere aandacht op nationaal, 

Europees en VN-niveau.  Daartoe behoren besprekingen binnen de EU over een richtlijn 

inzake due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu.  

https://www.imf.org/fr/Home


In 2021 is het trouwens 10 jaar geleden dat de richtsnoeren werden vastgesteld. Bij deze 

gelegenheid heeft de VN-werkgroep inzake mensenrechten en transnationale 

ondernemingen en andere ondernemingen twee belangrijke verslagen gepresenteerd: Het 

verslag "UNGP Taking stock of the first decade" en de roadmap voor het volgende 

decennium. Dit laatste verslag bevat de bouwstenen voor een bredere uitvoering van de 

richtsnoeren tegen 2030, met aanbevelingen voor actie door de Staten, het bedrijfsleven en 

andere actoren. 

 

4. Perspectief 2022 

 

- Aanneming van het tweede NAP 'Ondernemingen en mensenrechten'; 

- Verwezenlijking van de acties van het tweede NAP 'Ondernemingen en 

mensenrechten'; 

- Verfijning van de federale strategie voor duurzame voedingsimportketens 'Beyond 

Food'; 

- Bevordering van de toepassing van due diligence binnen de Belgische 

ondernemingen;  

- Ondersteuning van de ontwikkeling van een bindend kader inzake due diligence op 

Europees niveau;  

- Communicatie en verspreiding van bestaande instrumenten/projecten. 

 


