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BETREFT: pilootproject rond de controle op naleving van duurzame aspecten en in het 

bijzonder Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)-conventies en mensenrechtenclausules 

van leveranciers van federale publieke overheidsopdrachten (2018) 

 

 

Leeswijzer bij de tabel : 

 

In de bijhorende tabel van het pilootproject vindt u de resultaten van de analyse van 14 leveranciers 

van de federale overheid (contracten met budgetramingen vanaf 100.000 euro en/of  

uitvoeringstermijnen van minimum 3 jaar). De namen van de leveranciers werden in de tabel 

gemaskeerd. De bedoeling van het pilootproject was in de eerste plaats om een zicht te krijgen op het 

gegeven of leveranciers op de hoogte zijn van de naleving van ILO-conventies en mensenrechten in 

hun toeleveringsketen.  

 

De tabel kan als volgt gelezen worden: 

  

- op de eerste rij vindt u het nummer van de onderneming. De organisaties werden op deze 

wijze anoniem gemaakt; 

- de tweede rij vermeldt de sector waarin het bedrijf werkzaam is. In de meeste gevallen ging 

het om de textielsector of de sector inzake levering van computers en periferie. De bedrijven 

zijn ofwel tier 1 (directe) leveranciers aan de federale overheid, ofwel tier 2 (onder 

leveranciers) aan de federale overheid; 

- de derde rij vermeldt het land waar de hoofdzetel van het bedrijf gevestigd is. 

 

In de eerste 2 kolommen worden de verschillende potentiële risico’s opgesomd (op gebied van beleid, 

acties en resultaten) waaraan het management van het bedrijf bloot gesteld is. Ze werden in deze 

oefening beperkt tot de problematiek rond ethische overwegingen (ILO en mensenrechten) maar 

zouden uitgebreid kunnen worden naar bijvoorbeeld de problematiek inzake milieu. Ecovadis vroeg 

hierbij naar bewijsmateriaal dat de verschillende indicatoren diende te staven. Op basis van deze 

documentatie werd een score ‘geen risico’ (blank), ‘laag risico’ (niveau C), ‘medium risico’ (niveau B) 

of ‘hoog risico’ (niveau A) ingeschat. De resultaten van de verschillende risico’s voor de verschillende 

leveranciers zijn te vinden in de tabel. 

 

Voorliggende oefening heeft niet de bedoeling om een aanzet te zijn tot cijfermatige risico-

inschattingen van de bedrijven (hoewel zulk een oefening in een aangepaste vorm wel mogelijk zou 

zijn). De tabel kan namelijk in de praktijk gebruikt worden om leveranciers te confronteren met hun 

inzicht in de maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun toeleveringsketen. Wanneer die op 

bepaalde punten onvoldoende zou zijn, dan kan de aankoper aan de leverancier vragen om binnen 

een bepaalde periode correcties op de vastgestelde risico’s uit te voeren. In het kader van voorliggende 

oefening zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden dat alle bedrijven hun A- of B-risico’s wegwerken 

binnen een termijn van enkele maanden. Een ambitieuzere oefening zou ook de C-risico’s in 

overweging nemen. De aanpak om deze risico’s weg te werken kan omschreven worden in een 

correctief actieplan. De correcties kunnen na de vastgelegde periode geëvalueerd worden door een 

onafhankelijke partij en voorgelegd worden aan aankoper en leverancier.  

 

De maatregelen besproken in de laatste paragraaf werden tot nu toe (maart 2018) nog niet uitgevoerd. 

Ze zijn mogelijk een inspiratie voor toekomstige pilootprojecten of ze kunnen een inspiratie zijn voor 

de lezer van deze tekst.     

   


