
DE OLYMPISCHE SPELEN EN DE OLYMPISCHE BEWEGING: MINIMUMVEREISTEN VOOR 

MENSENRECHTEN, ARBEIDSRECHTEN, ANTICORRUPTIE EN BETROKKENHEID VAN 

BELANGHEBBENDEN  

 

 

Preambule 

Deze minimum standaarden verwijzen naar de VN-Richtlijnen voor Bedrijven en Mensenrechten. 

Het Internationale Statuut van Mensenrechten (de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens, het Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten en het Verdrag inzake Economische, Sociale 

en Culturele Rechten) en de kernstandaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) 

vormen de basis van dit document. 

 

De Sport and Rights Alliance (SRA) roept op tot de onmiddellijke uitvoering  van de 

minimumvereisten. Bovendien moet er een goed institutioneel kader voor intern en extern toezicht 

en handhaving zijn, evenals een rechtmatig proces ter verbetering en bestraffing. 

De minimumvereisten zouden voor de gehele levenscyclus van het evenement moeten gelden, van 

de kandidaatstelling van gastlanden tot de nasleep van het evenement. 

 

MINIMUM VEREISTEN 

 

Mensenrechtenverplichtingen IOC 

 

De SRA roept het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op zelf de volgende vereisten te 

realiseren. 

- Mensenrechtenstandaarden moeten een kernvereiste zijn in het 

kandidaatstellings- en selectieproces. Ook de standaarden voor arbeidsrechten en 

anticorruptie-maatregelen met betrekking tot de kandidaatstelling en de 

organisatie van de Spelen behoren daartoe. 

o Garandeer publiekelijk dat de mensenrechten worden gerespecteerd en maak een 

mensenrechtenbeleid. 

o De term ‘mensenrechten’ moet onderdeel uitmaken van het kandidaatstellings- en 

selectieproces en voorkomen in alle relevante documenten, handleidingen, 

contracten en andere geschreven materialen. 

o Zorg voor een beheersysteem voor de naleving van de mensenrechten, waartoe 

ook een meldpunt voor klokkenluiders behoort, evenals hun bescherming. 

o Zoek samenwerking met internationale vakbonden die arbeiders 

vertegenwoordigen die door hun werk betrokken zijn bij de Olympische Spelen 

(merchandise, bouw, atleten en diensten). 

o Pas criteria toe die de invloed beoordelen van het kandidaatsstellings- en 

selectieproces op grote sportevenementen op de mensenrechten. 

o Pas ook criteria toe in het kandidaatsstellings- en selectieproces wat betreft  

 Transparantie en risicoanalyse voor corruptie in alle aspecten van de 

Olympische Spelen. 

 Rapportage over de mate waarin de kernstandaarden van de ILO en de 

ILO-standaarden met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk 

worden nageleefd. 



 Behoorlijk bestuur in nationale sportorganisaties. 

 

- Spreek expliciet en bindend af dat belanghebbenden op een gestructureerde 

manier worden betrokken gedurende de gehele levenscyclus van het evenement 

(waartoe ook nationale en internationale organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld behoren). 

o Ontwikkel en publiceer een holistisch beleid zodat belanghebbenden op een 

gestructureerde manier worden betrokken en geconsulteerd tijdens het proces. 

Hiertoe hoort ook overleg met vertegenwoordigers van kwetsbare groepen in de 

mogelijke gaststad en het mogelijke gastland. 

o Overleg met vertegenwoordigers van mogelijke toeschouwers die naar de 

Olympische Spelen willen reizen, waarbij rekening wordt gehouden met de visie 

van mogelijk kwetsbare groepen buiten het gastland. 

 

- Zorg dat er intern expertise aanwezig is over mensenrechten, het betrekken 

van belanghebbenden en anticorruptie. Accepteer de resultaten van 

onafhankelijk extern onderzoek en pas het beleid daarop aan. 

o Zorg voor de ontwikkeling van eigen deskundigheid over mensenrechten en 

anticorruptie en van een onafhankelijk orgaan/mechanisme voor toezicht op 

mensenrechten en anticorruptie, dat regelmatig kan rapporteren over de 

uitvoering van mensenrechten- en arbeidsstandaarden en de vereisten voor het 

tegengaan van corruptie zoals is vastgelegd in het contract met de gast-stad. 

o Garandeer raadpleging van externe belanghebbenden op het gebied van de 

mensenrechten. 

 

- Garandeer de toegang tot schadelosstelling en ontwikkel een legaal bindend 

klachtenmechanisme. 

o Creëer een mandaat om klachten over mensenrechten, arbeidsstandaarden en 

corruptie die verband houden met een groot sportevenement of met zakelijke 

relaties te ontvangen en te onderzoeken. 

o Garandeer toegang tot effectieve middelen om klokkenluiders en indieners van 

klachten te beschermen. 

 

- Zorg voor gepaste zorgvuldigheid (due diligence) aangaande mensenrechten, 

arbeidsstandaarden en anticorruptie. 

o Voer een risicoanalyse uit met betrekking tot mensenrechten en anticorruptie in het 

kader van de organisatie van de Olympische Spelen in de verschillende kandidaat-

gastlanden. 

o Creëer het (voldoende onafhankelijke) mandaat, de capaciteit en de deskundigheid 

om zo’n risicoanalyse uit te voeren. 

o Sta onafhankelijke en onaangekondigde inspecties en controles toe. 

o Ontwikkel een plan voor het vaststellen en beperken van risico’s en maak openbaar 

hoe nadelige gevolgen voor de mensenrechten zullen worden aangepakt. 

o Raadpleeg onafhankelijke deskundigen en organisaties voor het vaststellen van 

risico’s en van plannen om deze te beperken. 



o Zorg ervoor dat de risico- en nalevingsanalyse onderdeel is van de 

toewijzingscriteria. 

 

- Eis garanties van de autoriteiten van elke kandidaat-gastland dat de 

mensenrechten beschermd zullen worden in alle facetten van de organisatie van 

de Spelen – gedurende de gehele levenscyclus. 

 

- Neem expliciete en bindende verplichtingen op voor het Organiserend Comité van 

de Olympische Spelen om te voldoen aan internationale standaarden aangaande 

mensenrechten, arbeidsrechten en anticorruptie en zorg ervoor dat het betrekken 

van belanghebbenden de basis vormt van de contracten met de gaststad. 

o Voorzie ook in toegang tot effectieve oplossingen voor het geval rechten worden 

geschonden of wanneer corruptie plaatsvindt in verband met de voorbereiding en 

organisatie van de Olympische Spelen. Ook moeten er duidelijke consequenties 

verbonden zijn aan het niet naleven van de verplichtingen te aanzien van de 

standaarden aangaande mensenrechten, arbeidsrechten en anticorruptie, inclusief 

ontbinding van het contract. 

 

- Neem een verplichting op voor het Organiserend Comité van de Olympische 

Spelen tot het opzetten van een beheersysteem voor de naleving van de 

afspraken. Hiertoe behoort ook bescherming van klokkenluiders en het instellen 

van een meldpunt voor klokkenluiders in het contract met de gaststad. 

o Leg in alle contracten met commerciële partners vast dat zij de internationale 

standaarden respecteren in de gehele productieketen. Waar nationale wetgeving 

niet voldoet aan internationale standaarden, moeten maatregelen worden genomen 

zodat hieraan wel wordt voldaan.  

o Verzeker toegang tot effectieve middelen om klokkenluiders en indieners van 

klachten te beschermen (bijvoorbeeld de ILO Supervisory system findings). 

 

- Garandeer voor alle atleten die betrokken zijn bij de Olympische Spelen en de 

Olympische beweging: 

o Dat hun mensen- en arbeidsrechten worden gerespecteerd en verdedigd. 

o Dat zij het recht hebben om te onderhandelen over eerlijke en billijke voorwaarden 

voor hun deelname. 

o Dat zij niet al te zeer worden beteugeld in het volgen van hun roeping om atleet te 

zijn. 

o Dat hun fysieke en geestelijke gezondheid en hun sociale welzijn worden 

beschermd. 

 

- Het IOC moet ervoor zorgen dat de kandidaat-gastlanden en het Organiserend 

Comité van de Olympische Spelen/gast-stad: 

o Een openbare mensenrechtenbelofte en een mensenrechtenbeleid publiceren 

waarin staat dat het voldoet aan internationale mensenrechtenstandaarden. 

o Zorgt voor gepaste zorgvuldigheid (due diligence) ten aanzien van mensenrechten, 

arbeidsrechten en corruptie in samenspraak met groepen die mogelijk getroffen 



worden, andere belanghebbenden en deskundigen en met onafhankelijke 

mensenrechteninstanties. 

o Deze gepaste zorgvuldigheid in de kandidaatsstellingsdocumenten neemt en 

openbaar maakt. 

o In alle contracten met commerciële partners een bepaling opneemt waarin staat 

dat zij de mensenrechten, arbeidsrechten en anti-corruptie in de gehele 

productieketen respecteren. 

o Een onafhankelijk orgaan accepteert waar klachten kunnen worden ingediend en 

behandeld over mensenrechtenschendingen, schendingen van arbeidsrechten en 

gevallen van corruptie met betrekking tot grote sportevenementen of zakelijke 

relaties. 

o Alle effecten in de nasleep van het grote sportevenement onderzoekt en ernaar 

handelt in overeenstemming met de mensenrechtenverplichtingen, rapporteert 

over deze handelingen en deze rapporten openbaar maakt. 

o De aangegane verplichtingen meteen doorvoert in de wetgeving, een toereikend 

institutioneel kader instelt en ondersteunt (inclusief een intern en extern 

toezichtprogramma) en de daarbij behorende procedures ter schadeloosstelling  en 

bestraffing accepteert. 

 


