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Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
 

Michel Eylenbosch, Voorzitter van de Raad ;
Françoise Schepmans, Burgemeester ;
Ahmed El Khannouss, Sarah Turine, Abdelkarim Haouari, Karim Majoros, Jan Gypers, Ann Gilles-
Goris, Olivier Mahy, Annalisa Gadaleta, Schepenen ;
Christian Magérus, Jamal Ikazban, Abdellah Achaoui, Paulette Piquard, Jamel Azaoum, Jef Van
Damme, Gerardine Bastin, Danielle Evraud, Mohamed El Abboudi, Lhoucine Aït Jeddig, Dirk De
Block, Dirk Berckmans, Michaël Vossaert, Farida Tahar, Hassan Rahali, Shazia Manzoor, Georges
Van Leeckwyck, Roland Vandenhove, Laurie Carême-Palanga, Youssef Lakhloufi, Khadija Tamditi,
Hassan Ouassari, Hicham Chakir, Lazare Mbulu Azanga, Gemeenteraadsleden ;
Gilbert Hildgen, Adjunct-secretaris.

 
Patricia Vande Maele, Schepen ;
Houria Ouberri, Mohammadi Chahid, Badia El Belghiti, Pierre Vermeulen, Amet Gjanaj, Khadija El
Hajjaji, Olivia P'Tito, Nader Rekik, Tania Dekens, Leonidas Papadiz, Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Gemeentesecretaris.

Zitting van 26.04.17

#Onderwerp : Gemeentelijk secretariaat - Motie ingediend door de partijen PTB*PVDA, PS, ECOLO-
GROEN, SP.A, GIC-GGB, MR-Open VLD, CDH en DEFI om dooreen openbare aanbestedingen de
mensenrechten en internationale recht te doen respecteren.#

Openbare zitting

Algemene organisatie

DE RAAD,
 
Gezien :
 

het internationale recht;

het Referentiekader van de Verenigde Naties “Beschermen, respecteren en remediëren” en de
Principes inzake Ondernemingen en Mensenrechten opgesteld door de Speciale Vertegenwoordiger
van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en aangenomen door de Mensenrechtenraad in
Genève op 16 juni 2011;

de uitspraken en adviezen van internationale hoven, zoals deze van het Internationaal Hof van
Justitie van 9 juli 2004;

de Europese richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten;
de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,

leveringen en diensten ; (1)

het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

de Brusselse ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de opname van milieu- en ethische clausules
in de overheidsopdrachten;

(1) De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten is nog niet van kracht. Maar voorziet in zijn
art. 69 3° dezelfde facultatieve uitsluiting op basis van een zware beroepsfout, en in zijn art. 70 dezelfde
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herstellende maatregelen als de wet van 15 juni 2006)
 
Overwegende dat :
 

de Gemeente een bijzonder belang hecht aan respect voor het internationaal recht en de
internationale mensenrechten, met name de internationaalrechtelijke verplichtingen die een erga
omnes karakter hebben;

het Internationaal Hof van Justitie heeft geoordeeld dat, onder meer, een aantal normen van het
internationaal humanitair recht en het recht van volkeren op zelfbeschikking erga omnes
verplichtingen creëren;

overeenkomstig het Referentiekader van de Verenigde Naties “Beschermen, respecteren en
remediëren” en de Principes inzake Ondernemingen en Mensenrechten, overheden ook verplicht zijn
om mensenrechten te beschermen tegen gebeurlijke inbreuken door ondernemingen (Principe 1) en
dat volgens Principe 6 en de bijgevoegde commentaar overheidsopdrachten een uitzonderlijke kans
bieden aan overheden om in hun commerciële betrekkingen respect voor mensenrechten door
ondernemingen te bevorderen;

Artikel 61, §2, 4° van het Koninklijk Besluit 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren bepaalt dat aanbestedende overheden de bevoegdheid hebben om kandidaten of inschrijvers
uit te sluiten indien zij bij de beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan;

overeenkomstig bovenvermelde VN Referentiekader en Principes, ondernemingen de
verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te respecteren (Principe 11);

het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest C-465/11) heeft geoordeeld dat een ernstige
beroepsfout “elk onrechtmatig gedrag dat invloed heeft op de professionele geloofwaardigheid” van
de kandidaat of inschrijver omvat;

de Gemeente geen commerciële relaties wenst aan te gaan, zoals vereist wordt door het
Internationaal Hof van Justitie, met ondernemingen die erga omnes verplichtingen schenden of
rechtstreeks betrokken zijn bij dergelijke schendingen;

Beslist de Gemeenteraad in de reglementen inzake openbare aanbestedingen volgende artikels toe te
voegen :
 
Artikel 1 :
Een kandidaat of inschrijver die door zijn professionele of commerciële activiteiten bijdraagt aan activiteiten
die mensenrechten en/of het internationaal recht schenden, een ernstige beroepsfout begaat en daardoor
uitgesloten wordt van een openbare aanbesteding.
1.1 Bij de beoordeling van een kandidaat of inschrijver die in België actief is maar gebruik maakt van de
knowhow, expertise en/of uitstraling opgebouwd door moeder-, zuster- en/of dochterbedrijven in het
buitenland, die opereren onder één beleidsstrategie, rekening wordt gehouden met de gedragingen van de
leden binnen die ondernemingsgroep;
1.2 De beoordeling welke activiteiten mensenrechten en/of het internationaal recht schenden, gebeurt op
basis van de uitspraken van gerechtelijke en quasi-gerechtelijke, nationale en internationale instanties,
waaronder de Belgische rechtbanken en hoven, het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Internationaal
Hof van Justitie en het Internationaal Strafhof.
Artikel 2 :
Conform artikel 61, §3 van het Koninklijk Besluit 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten,
een kandidaat of inschrijver waarvan geoordeeld werd dat hij een ernstige beroepsfout begaan heeft, deze
kan rechtzetten door aan te tonen dat de kandidaat of inschrijver alles in het werk heeft gesteld om om een
einde te maken aan de ernstige beroepsfout ten gevolge van schendingen van de mensenrechten en/of het
internationaal recht, dat hij de gevolgen van de fout heeft geremedieerd en concrete maatregelen heeft
genomen om te voorkomen dat de ernstige beroepsfout opnieuw zou voorkomen. Bij de beoordeling wordt
onder meer rekening gehouden met slachtoffervergoedingen, publieke communicatie over concreet genomen
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maatregelen, actieve medewerking aan een opheldering van de feiten en een eventuele beëindiging van de
mensenrechtenschendingen of de actieve bijdrage daaraan.

32 stemmers : 30 positieve stemmen, 2 onthoudingen.
2 aanwezige gemeenteraadsleden hebben niet deelgenomen aan de stem.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Adjunct-secretaris,
(g) Gilbert Hildgen  

De Voorzitter van de Raad,
(g) Michel Eylenbosch

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
SINT-JANS-MOLENBEEK, 04 mei 2017

Voor de Gemeentesecretaris,
De afgevaardigde Ambtenaar,

Gilbert Hildgen

  

De Burgemeester,

Françoise Schepmans
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