Belangrijke Belgische verwezenlijkingen tijdens de COP10 van de VN Conventie tegen
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad
België kan terugblikken op een zeer geslaagde deelname aan de 10e Conference of State Parties
(COP10) in het kader van UNTOC, de VN conventie tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad,
vond plaats van 12 tot 16 oktober 2020 in Wenen in hybride formaat.
De Belgische resolutie over het tegengaan van het vervaardigen en verhandelen van vervalste
medische producten is een belangrijke doorbraak, zeker in tijden van COVID_19, waarin de vraag naar
zulke producten exponentieel is toegenomen. Deze resolutie moet leiden tot intensere internationale
samenwerking en versterkte internationale normen om deze criminele activiteiten te bestrijden. De BE
resolutie vloeit voort uit ons beleid ter vordering van universele toegang tot geneesmiddelen. Vervalste
medicijnen treffen immers vooral de meest kwetsbaren wereldwijd. De resolutie werd met consensus
aangenomen en geco-sponsord door de EU, Canada, Libië en Honduras. Om het belang van deze strijd
en deze resolutie te onderstrepen organiseerde België tevens een belangrijk virtueel evenement en
marge van deze COP10 over bestaande initiatieven en programma’s om tegen deze gesel te vechten,
zoals het Container Control Programme, waarin onze landgenoot, Bob Van de Berghe een sleutelrol
vervult.
België zette tevens haar strijd tegen georganiseerde criminaliteit die een impact heeft op het
leefmilieu verder met het actief co-sponsoren van een resolutie op COP10 van de United Nations
Conference against Transnational Organised Crime (UNTOC). De resolutie roept landen o.a. op om
zwaardere straffen op te leggen aan transnationale criminaliteit die een impact heeft op het leefmilieu
en geeft haar steun aan sterkere internationale samenwerking in deze strijd. Het co-sponsoren van deze
resolutie kadert in een lange termijn engagement van België om criminaliteit met een impact op het
leefmilieu aan te pakken. Vorig jaar reeds kende ons land EUR 2 miljoen toe aan het VN-Bureau voor
Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC) voor een fonds dat corruptie en misdaad tegen de wilde fauna
(stroperij van met uitsterven bedreigde diersoorten) en de wouden in Afrika bestrijdt. Lokale
gemeenschappen voelen vaak het zwaarst de impact van deze criminaliteit op de biodiversiteit (bv.
biodiversiteitsverlies door illegale handel in diersoorten), het leefmilieu (bv. vervuiling door illegale
dumping van chemicaliën) en de menselijke gezondheid (bv. zoönoses). Maar de impact slaat
uiteindelijk ook globaal toe. Biodiversiteitsverlies en leefmilieudegradatie worden gerekend tot de
grootste wereldwijde uitdagingen.
België illustreerde tevens haar pioniersrol in de strijd tegen mensenhandel als co-sponsor van de
resolutie over de implementatie van het protocol ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van
mensenhandel en mensensmokkel, vooral vrouwen en kinderen.
Het belang dat België hecht aan de strijd tegen mensenhandel werd verder in de verf gezet door het
tweede evenement dat België samen met UNODC en marge van COP 10 organiseerde: 10 jaar UN
Voluntary Trust Fund for Victims of Human Trafficking. België is de grootste donor aan dit fonds, met
een bijdrage van 2 miljoen euro. Het fonds is opgericht om slachtoffers van mensenhandel, vooral
vrouwen en kinderen bij te staan en om hen te helpen hun leven terug op de rails te krijgen. Tijdens het
evenement werd de balans opgemaakt van 10 jaar UNVTF en werd gekeken naar de uitdagingen voor de
toekomst, die natuurlijk erger geworden zijn door de pandemie. Vice Premier en Minister van
Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, focuste in haar tussenkomst op het belang van internationale
initiatieven en multilaterale samenwerking om deze gevaarlijke schending van mensenrechten tegen te
gaan.

Important Belgian achievements during the COP10 of the UN Convention against transnational
organized crime
Belgium can look back on a very successful participation in the 10th Conference of State Parties (COP10)
in the context of UNTOC, the UN convention against transnational organized crime, which took place
from 12 to 16 October 2020 in Vienna in hybrid format.
The Belgian resolution on combating the manufacturing and marketing of falsified medical products is
an important breakthrough, especially in times of COVID_19, when the demand for such products has
increased exponentially. This resolution should lead to more intense international cooperation and
strengthened international standards to combat these criminal activities. The Belgian resolution is the
result of our policy to promote universal access to medicines. After all, falsified medicines mainly affect
the most vulnerable worldwide. The resolution was adopted by consensus and co-sponsored by the EU,
Canada, Libya and Honduras. To underline the importance of this fight and this resolution, Belgium also
organized an important virtual event and margin of this COP10 on existing initiatives and programs to
fight against this scourge, such as the container Control Program, in which our compatriot, Bob Van den
Berghe, plays a key role.
Belgium also continued its fight against organized crimes that have an impact on the environment by
actively co-sponsoring a resolution at COP10 of the United Nations Conference against Transnational
Organized Crime (UNTOC). The resolution calls on countries, among other things, to impose heavier
penalties on transnational crimes that have an impact on the environment and gives its support to
stronger international cooperation in this fight. Co-sponsoring this resolution is part of a long-term
commitment by Belgium to tackle environmental crime. Last year, our country already awarded EUR 2
million to the UN Office for the Fight against Drugs and Crime (UNODC) for a fund that combats
corruption and crime against wild fauna (poaching of animal species at risk of extinction) and forests in
Africa. Local communities are often most affected by the impact of these crimes on biodiversity (e.g.
biodiversity loss due to illegal trade in animal species), the environment (e.g. pollution from illegal
dumping of chemicals) and the human health (e.g. zoonoses). But the impact eventually also strikes
globally. Biodiversity loss and environmental degradation are counted among the greatest global
challenges.
Belgium also illustrated its pioneering role in the fight against trafficking in human beings as co-sponsor
of the resolution on the implementation of the protocol to prevent, combat and punish trafficking in
human beings and smuggling, especially women and children.
The importance that Belgium attaches to the fight against human trafficking was further highlighted by
the second event that Belgium organized together with UNODC and organized in the margins of COP 10:
10 years UN Voluntary Trust Fund for Victims of Human Trafficking. Belgium is the largest donor to this
fund, with a contribution of 2 million euros. The fund was established to assist victims of human
trafficking, especially women and children, and to help them get their lives back on track. The event
took stock of 10 years of UNVTF and looked at the challenges for the future, which of course have been
made worse by the pandemic. Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Sophie Wilmès,
focused on her intervention the importance of international initiatives and multilateral cooperation to
counter this dangerous violation of human rights.

