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1. Context van de studie

Doelstelling en aanpak
1

Projectdoelstelling
►
►

2

Timing
►
►

3

In kaart brengen van de risico’s in de internationale bedrijfsketen voor de Vlaamse bedrijfssectoren.
Op basis van de sectorspecifieke risicoprofielen beleidsaanbevelingen formuleren voor de Vlaamse
overheid.

Start van het project: Januari 2018.
Oplevering van het rapport: Januari 2019.

Aanpak
►

►

►
►
►

In kaart brengen van de bruto risico’s per sector op basis van bestaand studiemateriaal
 Focus op risico’s in internationale context
Via dialoog met federaties, middenveldorganisaties, ngo’s en experten de risico’s scherpstellen en de
beheersmaatregelen toevoegen
Samenvoegen van bruto-risico’s en beheersmaatregelen tot netto-risico’s
Analyse van het beleid in de buurlanden
Formulering van beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse Overheid op algemeen en op sectorniveau
STAP 1
risicobepaling

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Beheersmaatregelen

Bepaling
restrisico's

Beleidsaanbevelingen

Sectoren in scope
►

Selectie van relevante sectoren - in analogie met de studie ‘MVO Sector Risico Analyse’
(Nederland, 2014) op basis van:
►
►
►

Economische relevantie voor Vlaanderen (Tewerkstelling + Economische meerwaarde)
Internationale impact van de sector
Potentiële sociale en ecologische risico’s op internationaal niveau

►

Met de Vlaamse context zijn enkele sectoren en subsectoren toegevoegd + sectoren
samengevoegd die vanuit ketenperspectief samen horen.

►

Selectie:
Bouw

Chemie en life
sciences

Diamant

Elektronica en
metaal

Energie

Hout en papier

Kleding en
confectie

Textiel

Speelgoed

Landbouw,
tuinbouw, visserij
& voeding

Textiel

Financiële sector

Afval

Ketenrisico’s in scope
Mensenrechten:
► Landroof
► Ontnemen van het recht op een schone,
veilige en gezonde leefomgeving
► Uitputting natuurlijke hulpbronnen

Arbeid:
► Ongezonde en onveilige
werkomstandigheden
► Kinderarbeid
► Schending van vakbondsrechten
► Schending van vrouwenrechten
► Onderbetaling en excessief aantal overuren
Milieu:
► Luchtverontreiniging en uitstoot van
schadelijke stoffen
► Water- en bodemverontreiniging
► Waterschaarste
► Landgebruik (in kwetsbare gebieden) en
verlies van biodiversiteit
► Aantasting dierenwelzijn

►

Op basis van de OESOrichtlijnen voor
multinationale
ondernemingen

►

Overige risico’s zijn
eerder typerend per land
dan per sector

►

Focus op risico’s in
internationaal
perspectief

►

Volledige levenscyclus
en keten: grondstoffen,
verwerking, verkoop,
einde levensduur

2. Algemene bevindingen

Enkele bevindingen
►

Kennis van de internationale risico’s, bv.
►

►
►

►

►

Wat is de impact van de beheersmaatregelen? In
welke mate beperken ze de risico’s? Hoe groot
zijn de restrisico’s nog?

►

Restrisico’s in relatie tot rechten van arbeiders en
kwetsbare groepen. Vaak zijn sociale en
milieurisico’s onderling gelinkt.

Uitputting natuurlijke hulpbronnen
Onveilige en ongezonde werkomstandigheden
Uitstoot gevaarlijke stoffen

Welke rol – betrokkenheid en invloed – spelen
de Vlaamse bedrijven bij deze risico’s?

►

Oplossingen liggen dus zowel in een sterk milieu- als
sociaal beleid.

►

Oplossingen liggen ook in risico-analyses op
bedrijfsniveau, gestoeld op de principes van OESOrichtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Keteninzicht is beperkt
►
►

►

►

Bedrijven ondernemen eerste stappen
Sectoroverkoepelend overzicht en –aanpak ontbreekt
vaak

Diverse risicobeheersmaatregelen in voege,
bv.:
►
►
►
►

Wetgeving
Transparantie en rapportering
Leveranciersaudits
Initiatieven circulaire economie
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