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De activiteiten van ondernemingen dragen vaak bij tot
schendingen van de mensenrechten en schade aan het milieu
over de hele wereld. Werknemers, hun gezinnen, plaatselijke
gemeenschappen en inheemse volkeren zijn vaak de dupe van de
negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten, naast andere soorten,
habitats en natuurlijke hulpbronnen.
Toch krijgen slachtoffers zelden gerechtigheid en compensatie
voor de schade die zij hebben geleden. Bedrijven maken gebruik
van complexe productiesystemen en juridische mazen om aan
hun aansprakelijkheid te ontsnappen.

In de volgende verklarende woordenlijst worden zeven belangrijke
termen en onderwerpen uitgelegd die in toekomstige Europese
wetgeving over de verantwoordingsplicht van bedrijven moeten
worden opgenomen.
Klaar met het bekijken van de woordenlijst? Kom in actie om een
einde te maken aan de straffeloosheid van bedrijven en zeg
tegen uw Europarlementariërs dat ze gemeenschappen moeten
steunen bij de toegang tot justitie.

In 2021 zal de Europese Commissie een wetsvoorstel indienen om
bedrijven wettelijk aansprakelijk te stellen en de getroffen
gemeenschappen toegang tot de rechter te bieden. Als wij,
Europese burgers, mensen en de planeet willen beschermen,
moeten we ervoor zorgen dat deze Europese wet alle bedrijven
die producten en diensten in de Europese Unie produceren,
exploiteren of verkopen, ter verantwoording roept.
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Waardeketen
Producten die we kopen, zijn
vaak gemaakt van
verschillende onderdelen en
materialen die overal ter
wereld vandaan komen. Een
mobiele telefoon, bijvoorbeeld,
kan worden geproduceerd
door een Chinees bedrijf dat
materialen uit Centraal-Afrika
gebruikt, terwijl andere
diensten zoals ontwerp,
fabricage, verpakking en
marketing in de VS kunnen
worden verricht.
In elk van deze stappen
onttrekken bedrijven waarde
aan het product. Daarom
wordt dit geheel van
activiteiten de waardeketen
genoemd.

Waardeketens strekken zich vaak uit
over de hele wereld en omvatten
ondernemingen die in verschillende
landen gevestigd zijn. Dit betekent dat
wanneer mensenrechten en
milieurechten worden geschonden,
verschillende economische actoren de
verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Gezien de ingewikkelde organisatie
van waardeketens is er behoefte
aan een Europese wet die de
juridische verantwoordelijkheden
van de verschillende actoren in de
waardeketen erkent.

De Cerrejón-kolenmijn in Colombia:
bedrijven ontlopen verantwoordelijkheid
De steenkoolmijn van Cerrejón is een van de grootste
dagbouwmijnen ter wereld. Hij ligt in Noord-Colombia en wordt
geëxploiteerd door plaatselijke dochterondernemingen van
grote internationale mijnbouwbedrijven zoals BHP, Glencore en
Anglo-American - respectievelijk gevestigd in het Verenigd
Koninkrijk, Zwitserland en Australië.
De mijn heeft het land eromheen drie decennia lang
verontreinigd. Giftig stof en afval in de lucht en het water
hebben ernstige gevolgen gehad voor de gezondheid van de
omliggende gemeenschappen.
Toch hebben de verantwoordelijke bedrijven de
aansprakelijkheid voor de door hen veroorzaakte schade
ontweken, onder meer door de operaties open te houden in
strijd met meerdere Colombiaanse gerechtelijke vonnissen en
oproepen van verscheidene prominente VNmensenrechtendeskundigen.
De waardeketen van de steenkool van Cerrejon omvat Ierse
bedrijven zoals ES Band CMC. Zonder internationale wetgeving
was het niet mogelijk om deze Europese bedrijven ter
verantwoording te roepen.
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REMEDY
Wanneer de acties van bedrijven
bijdragen tot of leiden tot
milieuschade of schendingen van
de mensenrechten, moeten de
getroffen individuen en
gemeenschappen - met inbegrip
van de inheemse bevolking toegang hebben tot
rechtsmiddelen.
Om billijk en doeltreffend te zijn,
moet een schadeloosstelling niet
alleen de schade vergoeden,
maar er ook voor zorgen dat de
schadelijke acties niet worden
herhaald, en dat de
oorspronkelijke situatie wordt
hersteld.
Schadevergoeding is niet
voldoende als het bedrijf door
kan gaan met de acties die in de
eerste plaats schade hebben
veroorzaakt.

Deskundigen zijn het erover eens
dat financiële genoegdoening
grotendeels ondoeltreffend blijft
voor wie door misbruiken van
ondernemingen wordt getroffen.
Herstel kan worden geboden
door de verantwoordelijke
bedrijven, vaak nadat de
betrokkenen lange
onderhandelingen hebben
gevoerd, of kan worden
afgedwongen door een
rechtbank.
Daarom is er behoefte aan een
Europese wet die het recht van
de gedupeerden op
schadeloosstelling erkent,
alsmede de verplichting van
ondernemingen om mee te
werken aan het bieden van
schadeloosstelling.

De instorting van de Brumadinho dam in
Brazilië: Getroffen gemeenschappen vechten
voor een oplossing
IIn 2019 kwamen door het instorten van een dam die giftig
afval van een mijn in Brumadinho vasthield, giftige stoffen vrij
in de omliggende bodem en rivier. Lokale gemeenschappen
werden niet alleen geconfronteerd met een tragisch verlies
van levens (259 doden werden officieel bevestigd), maar ook
van land en boerderijen.
Het Braziliaanse bedrijf dat de ramp veroorzaakte, Vale, is
onlangs door de Braziliaanse autoriteiten veroordeeld tot het
betalen van een schadevergoeding van ten minste 7 miljard
dollar aan de getroffen gemeenschappen.
De getroffenen hebben in Duitsland ook vorderingen ingediend
tegen de Duitse accountant van Vale, TÜV SÜD, het bedrijf dat
verantwoordelijk was voor het veilig verklaren van de dam
slechts weken voor de instorting.
Indien wordt vastgesteld dat TÜV SÜD verantwoordelijk is, zal
zij ook voor herstel moeten zorgen.
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WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Het concept van wettelijke
aansprakelijkheid voor schade
zou een kwestie van gezond
verstand moeten zijn: wanneer
bedrijven schade veroorzaken of
daartoe bijdragen, moeten zij
daarvoor aansprakelijk worden
gesteld en moeten zij in
schadeloosstelling voorzien. De
rol van de rechterlijke macht is
vast te stellen of de schade
inderdaad het gevolg is van de
handelingen of nalatigheid van de
vermeende dader.
Er zijn twee hoofdtypen
aansprakelijkheid, civielrechtelijke
en strafrechtelijke, afhankelijk van
de aard van de schade.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid
heeft betrekking op inbreuken op
de wet. Civiele aansprakelijkheid
heeft betrekking op gevallen
waarin schade is ontstaan en de
benadeelde partij verhaal zoekt.
Wanneer mensen schade lijden
door toedoen van bedrijven, is de
weg naar het vaststellen van
aansprakelijkheid bezaaid met
obstakels die verband houden

met de complexe structuren van hun
waardeketens, en met ingewikkelde
rechtsstelsels. Dit wordt nog
gecompliceerder wanneer de schade
indirect door een moederbedrijf wordt
veroorzaakt.
Bovendien, zelfs wanneer een bedrijf de
schade niet rechtstreeks heeft veroorzaakt,
kunnen zijn beleid en praktijken er wel
degelijk toe hebben bijgedragen. Dit is
typisch het geval bij machtige afnemers.
Hun activiteiten kunnen bepalend zijn voor
de acties van hun leveranciers die hen
ertoe aanzetten de kosten te drukken - wat
op zijn beurt bijvoorbeeld kan leiden tot
slechte afvalverwijdering of onmenselijke
arbeidsomstandigheden. Wettelijke
aansprakelijkheid voor schade is een
kernbegrip in de meeste rechtsstelsels,
maar ondernemingen in wereldwijde
waardeketens ontsnappen daar vaak aan.
Daarom is er behoefte aan een Europese
wet die de wettelijke aansprakelijkheid in
de hele toeleveringsketen vastlegt, zodat
degenen die werkelijk verantwoordelijk
zijn, ter verantwoording kunnen worden
geroepen.

De instorting van de Brumadinho-dam in
Brazilië: Gedeelde verantwoordelijkheid
Ondernemingen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor
veroorzaakte schade, zelfs wanneer zij niet rechtstreeks bij
de feiten betrokken zijn.
In het geval van de ramp met de Brumadinho-dam in
Brazilië was het bedrijf dat rechtstreeks verantwoordelijk
was voor het beheer van de infrastructuur Vale, een
Braziliaans bedrijf. Toch kan zij niet als de enige
verantwoordelijke voor de instorting van de dam worden
beschouwd, aangezien een Duitse accountant (TÜV SÜD)
de dam enkele dagen voor het ongeval stabiel had
verklaard.
Hoewel TÜV SÜD niet rechtstreeks betrokken was bij de
dagelijkse werking van de dam, had de ramp kunnen
worden vermeden indien zij de constructie onveilig had
verklaard.
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TOEGANG TOT DE RECHTER
Onder "toegang tot de rechter"
wordt verstaan het vermogen van
een individu of een groep om
daadwerkelijk toegang te hebben
tot een rechtsstelsel om
genoegdoening te krijgen voor
schade. Hoewel gelijke toegang tot
de rechter een basisbeginsel van
de rechtsstaat is, wordt dit beginsel
vaak niet in de praktijk gebracht.

Om deze hindernissen te overwinnen,
vertrouwen veel getroffen
gemeenschappen op de vrijwillige inzet
van lokale activisten, maatschappelijke
organisaties en goedwillende advocaten.
Multinationale ondernemingen
daarentegen beschikken over de
middelen om dure teams van
deskundigen in te huren en kunnen het
systeem in hun voordeel gebruiken.

In het geval van schendingen door
dochterondernemingen van
multinationale ondernemingen is
het voor getroffen
gemeenschappen moeilijk om
toegang tot de rechter te krijgen.
Transnationale rechtszaken zijn
duur en ingewikkeld van aard.
Vooral wanneer getroffen
gemeenschappen proberen een
vordering in te stellen bij de
rechtbanken van het land van het
moederbedrijf, ontstaan extra
kosten: reiskosten, vertolking,
juridische bijstand, om er maar een
paar te noemen.

Enkele manieren om de toegang tot de
rechter voor slachtoffers te
vergemakkelijken zijn: juridische
vertegenwoordigers beschikbaar stellen
voor eisers die dat niet kunnen betalen,
groepen slachtoffers de mogelijkheid
bieden om samen een vordering in te
stellen of zich te laten vertegenwoordigen
door organisaties waarvan zij deel
uitmaken (zoals een vakbond), en het
voor hen gemakkelijker maken om
informatie en bewijsmateriaal te
verzamelen.
Wij hebben wetten nodig die de
belemmeringen voor de toegang tot de
rechter wegnemen, om deze duidelijke
machtsongelijkheid te corrigeren.

Olierampen in de Nigerdelta: Gedeelde
verantwoordelijkheid
Vier Nigerianen hebben voor de rechter gedaagd dat Shell
Nigeria, een dochteronderneming van de Nederlandse
oliemaatschappij Shell, olielekkages in de Nigerdelta heeft
veroorzaakt.
In 2021 oordeelde een Nederlandse rechtbank dat Shell
Nederland ook aansprakelijk was voor de schade omdat zij
de door haar Nigeriaanse dochteronderneming
veroorzaakte schade niet had voorkomen, stopgezet of
beperkt.
Deze uitspraak is een waar voorbeeld van toegang tot de
rechter, aangezien het de eerste keer is dat een Europese
rechtbank erkent dat een moedermaatschappij
aansprakelijk kan worden gesteld voor.
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OMKERING VAN DE BEWIJSLAST
De bewijslast is de plicht van een
eiser om voldoende bewijs aan te
voeren om een stelling of
beschuldiging te bewijzen. In
civiele zaken is het gewoonlijk de
eiser die moet aantonen dat de
verweerder schuldig is.

Daarom heeft het Europees Bureau voor
de grondrechten aanbevolen de bewijslast
eerlijker te verdelen tussen eisers en
verweerders, vooral wanneer slachtoffers
moeten bewijzen dat een onderneming
door een andere onderneming wordt
gecontroleerd.

Het is moeilijk om de
verantwoordelijkheid voor schade
van een bedrijf in een complexe
waardeketen aan te tonen.
Toegang en het verzamelen van
informatie kan uiterst moeilijk zijn
omdat bedrijven in internationale
waardeketens werken via niettransparante leveranciers en
dochterondernemingen in
verschillende landen.

Gezien het gebrek aan evenwicht
tussen macht en kennis is er behoefte
aan een Europese wet die de toegang
tot de rechter voor de betrokkenen
vergemakkelijkt. Dit betekent onder
meer dat de bewijslast moet worden
omgekeerd.

Uit een recente studie van het
Europees Parlement blijkt dat de
bewijslast die op de schouders van
eisers rust, een van de
belangrijkste belemmeringen
vormt voor de toegang tot de
rechter voor slachtoffers van
misbruik van vennootschappen.

Olielekkages in de Nigerdelta: Het belang
van bewijs
Koninklijke Shell is al meer dan vijftig jaar bezig met oliewinning
in de Nigeriaanse Nigerdelta, met als gevolg goed
gedocumenteerde olielekkages in het plaatselijke gebied.
In 2009 spanden Nigeriaanse boeren in Nederland een
rechtszaak aan tegen Royal-Dutch Shell. Tijdens deze
rechtszaak voerde het bedrijf aan dat het niet verantwoordelijk
was voor de acties van zijn Nigeriaanse dochteronderneming.
Om vast te stellen dat de moedermaatschappij inderdaad de
zeggenschap had over haar dochteronderneming, was een
grote hoeveelheid technische informatie nodig, maar deze was
meestal in handen van de onderneming.
De Nederlandse rechter stelde aanvankelijk dat het aan de
eisers was om te bewijzen dat Royal-Dutch Shell inderdaad
zeggenschap had over haar dochteronderneming. De
rechtbank weigerde de bewijslast om te keren van de eiser
naar de verweerder.
Later erkende een hogere rechtbank dat het voor de eisers
van de Nigeriaanse boeren bijna onmogelijk zou zijn geweest
om de nodige informatie te verzamelen die in handen was van
het bedrijf.
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ZORGPLICHT
Wanneer kan worden voorzien dat
hun activiteiten schade kunnen
veroorzaken, moeten ondernemingen
maatregelen nemen om dergelijke
schade te voorkomen. Dit begrip
wordt de zorgplicht genoemd.
Hoewel dit beginsel intuïtief kan lijken,
is het niet altijd in de wet vastgelegd.
Dit betekent dat wanneer
ondernemingen geen redelijke
zorgvuldigheid hebben betracht om
schade te voorkomen en hun
zorgplicht hebben geschonden, er
vaak weinig rechtsgrond is om
gerechtigheid te eisen.

Verontrust door deze juridische
leemte, erkennen steeds meer
landen, waaronder Europese
lidstaten, de zorgplicht van
ondernemingen in hun nationale
wetgeving. In 2017 heeft Frankrijk
zijn wet betreffende de
waakzaamheidsplicht
aangenomen, waarin een
soortgelijke verplichting als die
van de zorgplicht wordt
vastgesteld.
Veel bedrijven hadden de
schade van hun activiteiten
kunnen voorkomen als ze de
moeite hadden genomen.
Daarom moeten wij ervoor
zorgen dat hun zorgplicht in de
EU-wetgeving wordt verankerd.

Zorgplicht: het belang ervan in de hele
wereld
Het optreden van Europese bedrijven is in verband
gebracht met milieuschade, werknemers- en
mensenrechtenschendingen in vele landen: Brazilië,
Bangladesh, Ivoorkust, Nigeria en andere.
Door de zorgplicht van een onderneming in het Europees
recht vast te leggen, zouden ondernemingen worden
aangemoedigd om bij hun activiteiten preventief rekening
te houden met de mogelijke gevolgen van verwaarlozing.
De vaststelling van een zorgplicht zou een sterk argument
vormen voor de verantwoordelijkheid om de getroffenen
een schadeloosstelling te bieden.
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DUE DILIGENCE
Due Diligence is een praktisch
instrument dat bedrijven kunnen
gebruiken om te voldoen aan hun
zorgplicht en om ervoor te zorgen
dat hun acties geen negatieve
gevolgen hebben voor de
mensenrechten en het milieu.
In de praktijk betekent due diligence
dat een bedrijf zijn waardeketens
moet analyseren en zijn eigen acties,
die van zijn dochterondernemingen,
leveranciers en zakenrelaties in
kaart moet brengen, om na te gaan
waar er negatieve effecten zijn, of
waar het risico bestaat dat die
effecten zich daadwerkelijk
voordoen.
Zodra de risico's in kaart zijn
gebracht (en ingedeeld naar
waarschijnlijkheid en ernst), moet
het bedrijf actie ondernemen om
negatieve gevolgen te voorkomen,
en de desbetreffende activiteiten
stopzetten of verbeteren.

De onderneming moet voortdurend
nagaan in hoeverre zij erin slaagt deze
risico's aan te pakken en haar beleid
dienovereenkomstig te verbeteren en
te verfijnen.
De in de loop van dit proces verzamelde
informatie moet transparant en
controleerbaar zijn, en alle
belanghebbenden die door de
activiteiten van het bedrijf kunnen
worden beïnvloed, moeten bij elke stap
worden geraadpleegd.
Due diligence is bedoeld om schade te
voorkomen, maar het is in de meeste
landen geen wettelijke verplichting.
Daarom is er verplichte Europese
wetgeving nodig die bedrijven die in
de EU actief zijn, verplicht tot
zorgvuldigheid op het gebied van
mensenrechten en milieu.

Kan due diligence bij wet verplicht worden
gesteld?
Due Diligence is vastgelegd in een aantal vrijwillige
instrumenten, zoals de leidende beginselen van de Verenigde
Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten, en de
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de
OESO.
Deze vrijwillige maatregelen zijn ondoeltreffend gebleken.
Daarom verankeren sommige lidstaten deze maatregelen in
bindende wetgeving. Zo heeft Frankrijk in 2017 een wet
aangenomen over de waakzaamheidsplicht van bedrijven,
waarin due diligence duidelijk wordt aangegeven als een van
de instrumenten die bedrijven moeten gebruiken om
mensenrechtenschendingen en negatieve milieueffecten te
voorkomen.
Hoewel de Europese Unie nog geen algemene wetgeving
inzake zorgvuldigheid heeft, heeft zij al wel
zorgvuldigheidseisen opgenomen in wetten voor specifieke
sectoren, zoals de verordening die zorgvuldigheidseisen
oplegt aan bedrijven die zeldzame aardmetalen en goud
importeren uit conflictgebieden en gebieden met een hoog
risico.
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