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Nationaal actieplan 'Bedrijven en Mensenrechten' - Stand van zaken
In 2011 publiceerde de UN de “Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework”. De
publicatie werd ontwikkeld door de Hoge Vertegenwoordiger van Secretaris-Generaal Ban
Ki-Moon.
Onder impuls van de instellingen van de EU wilden de federale regering en de Vlaamse,
de Waalse en Brusselse gewestregeringen een nationaal actieplan (NAP) ontwikkelen ter
uitvoering van bovenvermeld document. Op die manier bieden de regeringen samen een
kader om duurzaam, inclusief en ethisch te ondernemen zowel in België als in het
buitenland, en dan al zeker in de minder ontwikkelde landen.
De
werkgroep
Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen
(MVO)
van
de
Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) verzamelde
maatregelen en nam die op in het voorontwerp van het nationaal actieplan. Ze startten
hiervoor in 2014 met consultatierondes bij de stakeholders (niet-gouvernementele
organisaties, belangengroepen, bedrijven,... ). Een tweede consultatieronde gebeurde op
basis van de tekst van de voorgaande ronde.
Op 5 juli 2016 legde de werkgroep de laatste hand aan zijn opdracht ter voorbereiding
van het Nationaal Actieplan “Bedrijven en Mensenrechten”, waarna ze werd voorgelegd
aan de regering “voor politieke harmonisering en goedkeuring”. De interfederale
besprekingen gingen vorige zomer van start en zouden landen in oktober. Het plan blijkt
echter een stille dood te zijn gestorven.
Thans zijn de opportuniteiten die het NAP biedt niet te ontkennen. Het zou ons land
onder meer de gelegenheid geven om zijn steun aan bepaalde aangegane verbintenissen
te bekrachtigen; het zou tegemoetkomen aan het regeerakkoord van de federale
regering en het zou bijdragen aan de inspanningen van ons land met het oog op de
realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsagenda 2030 en in het bijzonder de doelstelling
“bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei en productieve
tewerkstelling en waardig werk voor iedereen” en de doelstelling “verzeker duurzame
consumptie- en productiepatronen”.
Bovendien is het lamleggen van deze onderhandelingen ook de kop in het zand steken.
Er zijn tal van bedrijven die het niet te nauw nemen met de plaatselijke bevolking, het

milieu of die de politieke verantwoordelijkheid niet nemen en in zee gaan met dictators of
gewelddadige regimes.
1.

Wat is er gebeurd met de interfederale bespreking van de tekst die uit de
consultaties met de stakeholders wél met consensus kwam?

2.

Stierf het NAP een stille dood of plant de minister-president om het terug leven in te
blazen?
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1.

Het klopt dat het Nationaal actieplan ‘Bedrijven en Mensenrechten’ (NAP) op 5 juli
2016 werd afgerond door de werkgroep, die de voorbereiding deed op administratief
niveau. Nadien volgde de bespreking op het niveau van de kabinetten.

2.

Het is niet juist dat het NAP een stille dood is gestorven. Vlaanderen heeft in ieder
geval haar huiswerk al enkele maanden geleden afgerond. Ik deed daarover een
mededeling aan de Vlaamse regering op 27 januari 2017 (VR 2017 2701
MED.0030/1TER) en heb toen tegelijkertijd het Vlaamse document over NAP
verspreid.
Op federaal niveau zijn de jongste maanden nog heel wat wijzigingen doorgevoerd
aan het eigen luik. Op 27 april 2017 vond een interkabinetten-werkgroep (IKW)
plaats ter voorbereiding van de goedkeuring van het Belgische rapport. Het Vlaamse
luik is integraal opgenomen in het interfederale NAP.

