
Proces op het federaal niveau  
Het proces werd op gang gebracht door de goedkeuring van het tweede Federaal Plan voor Duurzame 
Ontwikkeling in 2004 en meer bepaald door de acties 8 en 31:  

 Actie 31: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: een noodzaak 
 Actie 8: Ethisch beleggen 

Voordien werd deze bezorgdheid op uiteenlopende manieren en fragmentarisch aangepakt via diverse 
initiatieven zoals: de eerste Europese conferentie met betrekking tot MVO onder het Belgisch 
voorzitterschap in 2001, het bevorderen van sociaal verantwoorde productiewijzen in 2002 (Belgisch 
sociaal label), de transparantieclausules inzake MVI in het kader van de aanvullende pensioenen,… 

Om de hierboven vermelde actie 31 uit te voeren, werd in 2005 de werkgroep "Maatschappelijk 
Verantwoorde Organisaties" (MVO) van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling 
(ICDO) in het leven geroepen. De activiteiten van deze werkgroep werden uitgebreid naar 
"Maatschappelijk Verantwoord Investeren" (MVI), waardoor de benaming in 2007 veranderde in 
werkgroep MVO/MVI van de ICDO. De voornaamste doelstellingen van de werkgroep werden als volgt 
gedefinieerd: 

 Een referentiekader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in België uitwerken teneinde 
een homogene visie en definitie van MVO in België te verschaffen; 

 Een actieplan ontwikkelen dat alle concrete maatregelen bevat die de federale overheid wil 
ondernemen. Zo heeft de werkgroep een proces uitgewerkt om de kwaliteit van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en van maatschappelijk verantwoord investeren in België aan te 
moedigen, te vergemakkelijken en te bevorderen. Het betreft een federaal proces dat in overleg 
met de gewestelijke overheden wordt uitgevoerd. Laatstgenoemde zijn zowel in de werkgroep 
MVO/MVI als in de ICDO vertegenwoordigd, zodat een zekere coherentie van de beleidslijnen en 
praktijken over het hele land wordt gegarandeerd. 

Van 2005 tot 2012 

Hierna volgt een schematische uiteenzetting van de uitwerkingsfases van enkele belangrijke 
documenten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijk verantwoord 
investeren. Deze documenten betreffen het Belgisch referentiekader voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, het federaal actieplan voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, het voortgangsrapport over dit actieplan en zijn actualisering. 

1. Oprichting van de werkgroep MVO/MVI 
2. Uitwerking van een voorontwerp van referentiekader (april 2005 - september 2005) 
3. Schriftelijke raadpleging (oktober 2005 - februari 2006). 46 organisaties (federale adviesraden en 

individuele stakeholders) alsook de gewestelijke overheden werden ondervraagd. Ze werden 
verzocht hun opmerkingen te formuleren, maar ook om duidelijk te maken wat zij vanwege de 
federale overheid verwachtten met het oog op een volgend actieplan 

4. Aanpassingen aan het voorontwerp naargelang van de opmerkingen van de stakeholders, door de 
werkgroep MVO/MVI, en goedkeuring van het ontwerp van referentiekader door de ICDO (29 maart 
2006) 



5. Politieke discussie en goedkeuring van het Referentiekader inzake MVO door de federale Ministerraad 
(28 april 2006); "Het aldus goedgekeurde referentiekader streeft ernaar een gemeenschappelijk 
kader te bieden aan de Belgische overheden, ondernemingen en stakeholders. Het verschaft een 
homogene visie en definitie van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen in België."  

6. Organisatie van 2 MVO-platformen (28 april 2006 en 8 mei 2006) waarop het definitieve 
referentiekader zoals het door de federale regering is goedgekeurd, wordt voorgesteld aan alle 
stakeholders en waar de tijdens de raadpleging (zie hierboven) geformuleerde voorstellen tot acties 
worden besproken en bijgeschaafd.   

7. Op basis van de resultaten van deze 2 forumdagen en van de bijdrage van de leden van de 
werkgroep, stelde de werkgroep MVO/MVI van de ICDO een voorontwerp van actieplan inzake MVO 
voor (mei 2006 - juni 2006) 

8. Adviesaanvraag bij 5 Federale adviesraden aangaande dit voorontwerp (FRDO, NAR, CRB, Raad voor 
het Verbruik en HRZKMO) (juli 2006 - september 2006) 

9. De werkgroep MVO/MVI bracht de vereiste wijzigingen aan in het voorontwerp. Het aangepaste 
ontwerp van actieplan voor MVO werd vervolgens in plenaire zitting goedgekeurd door de ICDO (28 
oktober 2006) 

10. Na een politieke discussie werd het actieplan voor MVO op 21 december 2006 goedgekeurd door de 
federale Ministerraad; "het plan bevat 13 acties die de federale regering goedkeurt om kwaliteitsvol 
MVO aan te moedigen, te vergemakkelijken en te bevorderen. Deze acties zijn in 2 groepen 
opgesplitst: een groep met betrekking tot initiatieven en/of verbintenissen die de federale overheid 
zelf onderneemt om beter rekening te houden met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
een groep met betrekking tot ondersteunende acties ten opzichte van de ondernemingen en 
stakeholders om hen tot MVO aan te moedigen." 

11. Eerste evaluatie van de uitvoering door de ICDO (maart 2009) 
12. Raadpleging van de stakeholders op basis van deze eerste evaluatie en oproep tot nieuwe acties 

(CSR Forum, november 2009) 
13. Uitwerking van een voorstel tot actualisering van het actieplandoor de werkgroep MVO/MVI (maart 

2010) dat naast de 4 nog niet verwezenlijkte acties nog 9 nieuwe acties bevat. 
14. Actieplan 1bis goedgekeurd door de ICDO (maart 2010).Dit laatste plan kon niet worden goedgekeurd 

door de Belgische federale regering omdat ze op 26 april 2010 was gevallen. Niettemin konden tal 
van acties worden gerealiseerd, met name diegene die onder de bevoegdheid en de begroting van 
de minister voor duurzame ontwikkeling ressorteren. Eind 2012 waren 6 van de 13 acties gerealiseerd 
of in uitvoering. 

 


