Nationaal Actieplan “Ondernemingen en Mensenrechten”:
de belangrijke fasen van het ontwerp
Lancering

Maart 2013

-

Voorontwerp 1

Oktober 2013

-

Politiek akkoord

December 2013

-

Raadpleging van de
betrokken partijen 1

April - september 2014

-

Politiek akkoord

Oktober 2014 – Regering-Michel 1

-

Voorontwerp 2

Zomer 2015

-

Raadpleging van de
betrokken partijen 2

Oktober 2015 – januari 2016

-

Voorontwerp 3

April 2016

-

Uitwerking van het Nationaal
Actieplan “Ondernemingen
en Mensenrechten”

Juni 2016 – juli 2017

-

Beslissing om een Actieplan “Ondernemingen
en Mensenrechten” te realiseren
Oefening toevertrouwd aan de werkgroep
“Maatschappelijke verantwoordelijkheid” van
de Interdepartementale Commissie voor
Duurzame Ontwikkeling (WG MV/ICDO)
Opgesteld door de administratie via de WG
MV/ICDO
Op de agenda van de “Coormulti” van
25/11/2013
Ter beslissing voor te leggen in de
interfederale IKW (via de minister van
Buitenlandse Zaken)
Geïntegreerd Actieplan (Ondernemingen en
Mensenrechten – Maatschappelijke
verantwoordelijkheid)
Bevestiging van het nationale karakter van
het ontwerp
Validering van het voorontwerp 1 als basis
voor de toekomstige ontwikkelingen
Validering van het ontwikkelingsproces en
van de raadpleging van de betrokken partijen
Raadpleging op basis van een vragenlijst
(geen tekst voorgesteld)
51 representatieve organisaties van het
middenveld werden geraadpleegd
Wil om het NAP “Ondernemingen en
Mensenrechten” voort te zetten
Op basis van het voorontwerp 1 en van de
input ontvangen van de betrokken partijen
Politieke discussies (tussen april en
september 2015)
Raadpleging op basis van het voorontwerp 2,
in 3 fasen:
o A: schriftelijke raadpleging (51
middenveldorganisaties) in okt.-nov.
2015
o B: discussie met de betrokken
partijen in nov.-dec. 2015
o C: raadpleging van de Adviesraden in
nov. 2015 en jan. 2016
Analyse en verwerking van de input van
raadpleging 2
Eindvalidering door de WG MV/ICDO in meijuni 2016
Overmaken van het ontwerp door de ICDO
aan de regering via de betrokken ministers:
o Marie-Christine Marghem, minister
van Energie, Leefmilieu en Duurzame
Ontwikkeling

Didier Reynders, minister van
Buitenlandse en Europese Zaken
Goedkeuring van het Nationaal Actieplan
“Ondernemingen en Mensenrechten” door
de regering in juli 2017
o

-

