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Hoofdstuk 19: Duurzame Ontwikkeling 
 
De  federale  activiteiten  geklasseerd  onder  de  titel  “Duurzame  Ontwikkeling”  zijn  heel 
gevarieerd.  Degene  in  dit  rapport  overgenomen  omvatten  zowel  algemene  als  meer 
punctuele acties. Het gaat met name om: 

- het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO); 
- Duurzame overheidsopdrachten; 
- de Duurzaamheidstest (DOEB); 
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
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19.1 Federaal Plan van Duurzame Ontwikkeling 
 
Betrokken diensten: 
 

POD Duurzame Ontwikkeling (POD DO) 
Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO)  

 

Juridische basis: 
 

Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame 
ontwikkeling. 

 
Inleiding 
 
Het tweede Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO) 2004‐2008 dekt de 6 thema’s 
van de Europese strategie duurzame ontwikkeling: 

1. de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting; 
2. het hoofd bieden aan de vergrijzing van de bevolking; 
3. de bestrijding van de gevaren voor de volksgezondheid; 
4. het op een verantwoordelijker beheren van natuurlijke hulpbronnen; 
5. het bestrijden van klimaatverandering en het gebruik van schonere energiebronnen; 
6. het verbeteren van het transportsysteem. 

 
Alle  FOD’s  en  POD’s  zijn  betrokken  en  zowel  de  gewesten  als  de  federale  overheid  zijn 
bevoegd. 
De ICDO bereidt het Plan voor en legt het ter goedkeuring voor aan de regering. Het federaal 
plan voor duurzame ontwikkeling 2004‐2008 werd goedgekeurd door de Ministerraad van 
24 september 2004 en werd op 15 mei 2009 verlengd. Het FPDO bepaalt welke maatregelen 
genomen moeten worden  om  duurzame  ontwikkelingsdoelstellingen  te  bereiken.  Het  plan 
bevat zowel normatieve als  indicatieve maatregelen. Hoewel het  plan wordt vastgesteld bij 
koninklijk besluit, heeft het geen dwingend karakter en heeft het geen rechtstreekse gevolgen 
voor de burger. Het heeft dus geen reglementaire kracht, maar het geeft de beleidslijnen aan 
die de regering wil uitvoeren. De maatregelen van het plan worden uitgewerkt en uitgevoerd 
volgens  de  gebruikelijke  besluitvormingsprocedures  en  worden  in  voorkomend  geval  ter 
goedkeuring voorgelegd aan het Parlement. 
 
Definitie van het beleid 
 
Aangezien de algemene doelstelling van het plan het realiseren van duurzame ontwikkeling 
is, zijn de doelstellingen met betrekking tot leefmilieu (enkel deze worden hier vermeld):  

• op  duurzame wijze  de  consumptie‐  en  productiepatronen  zowel  op  Belgisch  als  op 
internationaal niveau wijzigen; 

• het leefmilieu zowel op Belgisch als op internationaal niveau verbeteren; 
• het leefmilieubeheer bij ondernemingen en openbare diensten verbeteren. 

 
Om dit te realiseren zijn de operationele doelstellingen: 

• het verminderen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
• het verbeteren van het transportbeleid om milieuhinder te verminderen; 
• het invoeren van een milieubeheersysteem bij de openbare diensten. 
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De verwachte resultaten voor het plan zijn:  
• het verbeteren van de levensomstandigheden, met het  inachtnemen van de 3 pijlers 

van duurzame ontwikkeling en op basis van de 6 thema’s van de Europese strategie; 
• het wijzigen van de productie‐ en consumptiepatronen; 
• het realiseren van de voorbeeldrol van de federale administratie met betrekking tot 

duurzame  ontwikkeling;  het  wagenpark  verbeteren,  het  aanbod  in  kantines  en  de 
gezondheid  van  het  personeel  verbeteren,  telewerken  mogelijk  maken, 
mobiliteitsplannen realiseren, duurzaamheidstesten uitvoeren vanaf de ontwerpfase 
van het beleid). 
 

Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De  ICDO maakt  jaarlijks  een  verslag  op over de  genomen maatregelen  (monitoring)  en het 
Federaal Planbureau publiceert een rapport over duurzame ontwikkeling ter evaluatie van de 
uitvoering.  Bovendien  is  er  een  continue  verslaggeving  van  de maatregelen  via  een  online 
databank; beschikbaar via volgende link: http://www.icdo.be/NL/index.php?page=50 
De  maatregelen  waarvoor  de  POD  DO  rechtstreeks  verantwoordelijk  is  en  waarover  zij 
informatie kan verstrekken, zijn in het bijzonder: 

- Actie 16 Strategie voor duurzame producten (zie MPD en MVO)  
- Actie 17 De voorbeeldrol van de overheid (zie Emas en DPCP) 
- Actie  31  De  maatschappelijke  verantwoordelijkheid  van  ondernemingen:  een 

noodzaak (zie MVO) 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Het is niet echt mogelijk om de realisatie van de doelstellingen van een kaderbeleid zoals het 
FPDO te meten. Toch kunnen we benadrukken dat er linken werden gelegd in het FPDO met 
andere  federale  en  nationale  thematische  plannen  (zie  BfP,  2007,  pp224‐241).  Aangezien 
duurzame ontwikkeling transversaal door het geheel van de beleidsdomeinen  loopt, betreft 
het  FPDO  het  geheel  van  de  beleidsvlakken.  Het  federaal  rapport  inzake  duurzame 
ontwikkeling, belast met de evaluatie van de tenuitvoerlegging, toont echter aan dat heel wat 
acties  al  werden  uitgevoerd  of  momenteel  uitgevoerd  worden.  Nadien  is  het  aan  elke 
administratie om zelf de impact van de genomen maatregelen te evalueren. 
Voor  leefmilieu  en  ook  voor  landbouw  en  woningbeleid,  is  er  in  het  FPDO  een  sterke 
interactie met  de  gewesten.  Het  schrijft  zich  ook  in  in  het  Europees  ecologisch,  sociaal  en 
landbouwbeleid. 
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19.2 Duurzame Overheidsopdrachten 
 
Betrokken dienst: 
 

POD  Duurzame  ontwikkeling.  Het  betreft  zowel  gewestelijke  als  de  federale 
bevoegdheden. 

 

Juridische basis: 
 

Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten met zijn uitvoeringbesluiten. 

 
Inleiding 
 
Het  gaat  om  een  integratie  van  de  duurzame  ontwikkelingscriteria  in  de 
overheidsopdrachten. 
Er  is  een  werkgroep  “Duurzame  Overheidsopdrachten”  opgericht  onder  het 
gemeenschappelijk  beleid  van  de  Interdepartementale  Commissie  Duurzame 
Overheidsopdrachten en het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid. Deze werkgroep 
heeft  naar  aanleiding  van  de  mededeling  van  de  Europese  Commissie  (COM(2003)302) 
inzake  geïntegreerd  productbeleid  begin  2007  een  voorontwerp  nationaal  actieplan 
duurzame  overheidsopdrachten  opgesteld.  In  het  kader  van  het  stakeholderoverleg  “Lente 
van  het  leefmilieu”  werd  ervoor  gekozen  om  het  Belgisch  beleid  inzake  duurzame 
overheidsopdrachten eerst binnen de eigen Belgische entiteiten (gemeenschappen, gewesten 
en  het  federale  niveau)  te  onderzoeken,  maar  tevens  de  gemeenschappelijke  coördinatie 
tussen de entiteiten niet uit het oog te verliezen.  

Het  federaal  actieplan  duurzame  overheidsopdrachten  (2009‐2011)  goedgekeurd  door  de 
Ministerraad op 3 juli 200953 geeft invulling aan de vraag van de Europese Commissie m.b.t. 
de  opmaak  van  actieplannen  duurzame  overheidsopdrachten  door  de  lidstaten.  Het 
formuleert  de  maatregelen  die  de  federale  overheid  zal  nemen  om  de  integratie  van 
duurzame criteria in overheidsopdrachten te versnellen in de komende jaren. 
 
In de lente ‐ zomer van 2009 werd ook een Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 
goedgekeurd door de bevoegde regering. Ook de andere gewesten en gemeenschappen zijn 
bezig met een eigen beleid rond deze materie. In afwachting van een breder nationaal kader 
zal de ICDO‐CCIM werkgroep duurzame overheidsopdrachten de rol van gemeenschappelijke 
coördinator vervullen. 
 
Definitie van het beleid 
 
Voor de looptijd van het federaal actieplan duurzame overheidsopdrachten stelt de Belgische 
federale  overheid  zich  achter  de  doelstelling  van  de  Europese  Raad  en  de  Europese 
Commissie  om  50%  duurzame  aankoopprocedures  te  realiseren  op  alle  federale 
overheidsopdrachten.  Duurzame  aankoopprocedures  dienen  conform  te  zijn  aan  de 
instructies in de federale omzendbrieven. 
Het  actieplan  duurzame  overheidsopdrachten  bevat  7 strategische  doelstellingen  en 
16 operationele milieudoelstellingen die een gemengd juridisch, sociaal of leefmilieukarakter 
kunnen hebben. 
Een evaluatie van het actieplan duurzame overheidsopdrachten is gepland in 2011. Op basis 
hiervan kan het beleid eventueel worden aangepast. 

                                                             
53 www.presscenter.org/repository/news/f0f/nl/f0f159fdcdb445c1929616ff34d926c4‐nl.pdf. 
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Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Een DOEB werd opgesteld  in de  fase van beleidsvoorbereiding van het actieplan duurzame 
overheidsopdrachten. 
 
Het  voorontwerp  van  actieplan  werd  voorgelegd  aan:  (1)  alle  federale  aankopers,  (2)  de 
vertegenwoordigers van regeringsleden en experten uit de federale overheidsdiensten via de 
ICDO en (3) vier adviesraden, met name de Federale raad Duurzame Ontwikkeling, de Hoge 
Raad voor Zelfstandigen en de KMO, de Raad voor het Verbruik en de Centrale raad voor het 
Bedrijfsleven, die allen, behalve de Raad voor het Verbruik een advies uitbrachten). 
 
De opvolging van de uitvoering van het actieplan is uitgewerkt  in hoofdstuk 7 van het plan: 
de  ICDO/CCIM  werkgroep  zal  jaarlijks  rapporteren  over  de  uitvoering  van  de  acties.  Een 
eerste rapport over de activiteiten van 2009 van de ICDO is beschikbaar54. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Het actieplan is in uitvoering. Het is nog te vroeg om over resultaten te spreken. 
 

                                                             
54  http://www.icdo.be/NL/index.php?page=56.  
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19.3 Duurzaamheidstest (DOEB)  
 
Betrokken dienst: 
 

POD Duurzame ontwikkeling 
 

Juridische basis: 
 

Koninklijk  Besluit  van  22  september  2004  houdende  oprichting  van  cellen  duurzame 
ontwikkeling  en  de  federale  overheidsdiensten,  de  programmatorische  federale 
overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging. 

 
Inleiding 
 
Art.  4  van  het  Koninklijk  Besluit  van  22  september  2004  definieert  de  duurzame 
ontwikkelingseffectbeoordeling  (DOEB)  als  “het  geheel  van  de  methodes  gebruikt  om  te 
bestuderen  wat  de  mogelijke  sociale,  economische  en  ecologische  gevolgen  zijn  van  een 
beleid  dat wordt  voorgesteld  door  de  betreffende  diensten,  alvorens  er  een  eindbeslissing 
hieromtrent genomen wordt”. 
 
De  “duurzaamheidstest”  werd  ingevoerd  bij  beslissing  van  de Ministerraad  van  19  januari 
200755 en is van toepassing op elke nieuwe beleidsmaatregel of –beslissing onderworpen aan 
de  federale  Ministerraad.  Met  behulp  van  de  test  kan  de  federale  regering  duurzame 
ontwikkeling beter en systematischer integreren in de voorbereiding van een beleid, en kan 
ze  ook  betere  beleidsbeslissingen  nemen.  Op  basis  van  de  conclusies  van  de 
“duurzaamheidstest”  kan  een  maatregel  immers  al  verbeterd  worden  tijdens  de 
voorbereidingsfase van de maatregel.  
Een ander voordeel van deze test  is dat de administratie die de maatregel voorbereidt haar 
visie  verbreedt  door  informatie  in  te winnen  bij  andere  diensten.  Bestaande  kennis wordt 
bijgevolg breder verspreid en ervaringen tussen openbare diensten uitgewisseld. 
 
Definitie van het beleid 
 
De duurzaamheidstest omvat de volgende etappes: 

1. screening (1‐3): bepalen of de realisatie van een effectbeoordeling nuttig is of niet. De 
DOEB heeft immers enkel zin voor beleidsprojecten met een sociale, economische of 
ecologische  impact  ofwel  op  de  betrokken  autoriteit,  op  korte  of  lange  termijn,  in 
België ofwel op andere landen van de wereld. Voor de maatregelen die weinig kans op 
effect hebben, moet geen DOEB gerealiseerd worden. 

2. scoping ( 4‐5): Als de screening duidelijk maakte dat een effectbeoordeling nuttig is, 
moet de te realiseren effectenbeoordeling afgebakend worden qua inhoud, diepte en 
methode,  opdat  de  beoordeling  proportioneel  is  met  de  verwachte  impact  en  een 
zoom  kan  maken  op  de  belangrijkste  effecten.  Hier  volgen  enkele  scopingvragen: 
welke  zijn  de  alternatieve  beleidsmaatregelen  die  grondig  geanalyseerd  moeten 
worden? welke effecten? met welke methodes? door wie? wie moet deelnemen? enz. 

3. assessment  (6‐7):  Ten  gevolge  van  de  scoping  de  belangrijkste  effecten  van  de 
geplande beleidsmaatregel  en van de eventuele  alternatieven  identificeren,  en  ze  in 
het voorkomende geval vergelijken. 

4. eventuele  begeleidende  maatregelen  (8):  deze  maatregelen  moeten  worden 
voorgesteld  indien  nodig,  om  de  ongewenste  effecten  van  de  gekozen 
beleidsmaatregel te beperken en om de gewenste effecten ervan te versterken. 

                                                             
55 www.presscenter.org/repository/news/b16/fr/b1631bb5e65c2fd27b0750b9b92fa89f‐fr.pdf. 
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Bij het inschrijven van een voorgestelde maatregel op de agenda van de Ministerraad, moet 
deze vergezeld zijn van ofwel een formulier inzake niet toepassing of inzake vrijstelling van 
de  DOEB  ofwel  van  een  correct  ingevuld  DOEB  formulier  ingeval  van  een  screening  ofwel 
tenslotte door een DOEB zelf. 

• De categorie vrijstelling, of meer bepaald niet‐toepassing of vrijstelling, moet vermeld 
of  (in  geval  van vrijstelling)  gemotiveerd worden  in een nota voor de Ministerraad, 
indien vooraf bepaald wordt dat een DOEB niet nodig noch nuttig is. 

• Het DOEB screeningformulier (“Formulier B: de maatregel heeft geen grote impact op 
de ontwikkeling”) wordt toegevoegd aan de door de overheden overwogen maatregel, 
indien  een  randcontrole  (“quick  scan”)  duidelijk  maakte  dat  men  zich  niet  moet 
verwachten aan een sociale, economische of ecologische impact, of aan een impact op 
de autoriteit, in België of in andere landen van de wereld. 

 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De POD Duurzame Ontwikkeling heeft de DOEB‐methode operationeel gemaakt en stelt ze ter 
beschikking van alle diensten. Ze wordt sinds maart 2007 toegepast. De POD DO is belast met 
het uitvoeren van een kwaliteitscontrole op de uitvoering van de DOEB in iedere dienst. Ook 
maakt de POD DO een kwantitatieve analyse van de DOEB’s op.  
 
De  effectbeoordelingen  dragen  bij  tot  de  kwaliteit  van  het  beleid,  door  de  politieke 
besluitvormers  beter  te  informeren  over  de  mogelijke  effecten  van  een  voorgenomen 
beleidsbeslissing. De DOEB gaat in op alle belangrijke aspecten en doelstellingen. Ze is er met 
name op gericht om de impact van een voorgenomen beleidsmaatregel te bekijken (1) voor 
de huidige en toekomstige generaties, (2) in België en in alle andere landen ter wereld, (3) op 
sociaal, economisch en milieuvlak. 

De  DOEB  is  een  werkwijze  die  de  federale  overheid  in  staat  stelt  om  bij  de 
beleidsvoorbereiding  beter  en  systematischer  duurzame  ontwikkeling  te  integreren, 
zodat  op  basis  van  de  verkregen  inzichten  het  voorgenomen  beleid  indien  nodig  kan 
worden bijgestuurd of de voorziene maatregel kan worden aangepast of aangevuld. 
 

De  DOEB  wordt  beschouwd  als  een  hulpmiddel  bij  het  besluitprocessen  kan  de 
beleidsevaluatie niet vervangen. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Het  instrument wordt  sinds maart  2007  gebruikt maar  omvat  geen  cijferdoelstellingen.  Er 
wordt gezorgd voor opvolging binnen de activiteitenverslagen van de ICDO. 
Om te weten of de effecten op duurzame ontwikkeling mogelijkerwijs groot zijn, wordt in de 
DOEB de matrix betreffende de  impact van de economische,  sociale en ecologische effecten 
aangevuld  met  een  noteringssysteem  dat  enerzijds  een  nuance  toekent,  en  anderzijds 
eenvoudig  en  coherent  kan  worden  gebruikt.  De  scores  “++,  +,  0,  ‐,  ‐‐”  dienen  om  aan  te 
merken of de impact positief, negatief of neutraal  is en of die betekenisvol is (++ of ‐‐). Ook 
het  ruimtelijke  aspect  van  de  impact  kan  worden  vermeld,  meer  bepaald  of  het  lokaal, 
regionaal, nationaal, Europees of mondiaal is. Tenslotte wordt het niveau van zekerheid van 
de informatie vermeld, om te helpen bij het interpreteren van de scores.  
 
Tot  op  heden  kon  de  duurzaamheidstest  niet  gedurende  een  lange  periode  worden 
uitgevoerd, aangezien de duurzaamheidstest werd opgestart aan het einde van de legislatuur 
in maart  2007  en  opnieuw werd opgestart  toen de nieuwe  regering  er  kwam  in december 
2008.  Op  basis  van  de  eerste  maanden  van  continue  toepassing  zullen  we  een  evaluatie 
kunnen uitvoeren van de lopende procedure om de efficiëntie te verbeteren. 
 
Aangezien het gaat om een instrument voor ex‐ante‐evaluatie, is het niet de bedoeling om de 
effecten  van  het  beleid  te  evalueren,  maar  om  een  aantal  gevolgen  te  voorkomen  door 
corrigerende of begeleidende maatregelen te voorzien. 
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19.4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
 
Betrokken dienst: 
 

POD Duurzame ontwikkeling 
 
Afhankelijk  van  de  behandelde  thema’s  betreft  het  zowel  gewestelijke  als  federale 
bevoegdheden., gelet op het brede spectrum dat het MVO dekt. 
 
Inleiding 
 
Het  actieplan  Maatschappelijk  Verantwoord  Ondernemen  werd  door  de  federale  overheid 
aangenomen op 21 december 200656. Het valt onder de uitvoering van acties 8 en 31 van het 
tweede  Federaal  Plan  van  Duurzame  Ontwikkeling  (FPDO  2004‐2008).  Deze  acties  zijn 
bedoeld  ter  ondersteuning  van  de  maatschappelijke  verantwoordelijkheid  van 
ondernemingen (MVO) en van de ethische beleggingen en investeringen in België. 
 
De hoofddoelstelling van het actieplan is om MVO in België te stimuleren en te faciliteren, en 
om  de  kwaliteit  te  bevorderen,  met  name  door  middel  van  een  reeks  opgestarte 
overheidsacties.  Het  maatschappelijk  beoogd  effect  is  niet  alleen  dat  meer  en  meer 
ondernemingen MVO  opnemen  in  hun  beleid, maar  ook  dat  er  in  het  debat  over MVO  een 
ruimere plaats gegeven wordt aan een essentieel element, met name de dialoog  tussen alle 
deelnemende partijen. Deze hoofddoelstelling moet beschouwd worden als een doelstelling 
op middellange of lange termijn.  
 
Definitie van het beleid 
 
Het MVO‐actieplan is niet specifiek gebaseerd op het “leefmilieu”, maar wel op een geheel van 
pijlers van duurzame ontwikkeling. De hoofddoelstelling in dit actieplan wordt beschreven in 
een aantal concrete operationele doelstellingen op korte of middellange termijn. 
De belangrijkste doelen zijn: 

1. het  inventariseren  van  de  verschillende  openbare  initiatieven  op  federaal  en 
regionaal niveau ter ondersteuning en bevordering van MVO 

2. het inventariseren van de verschillende verwachtingen van de betrokken partijen van 
de acties die volgens hen door de overheid geleid moeten worden; 

3. het  uitwerken  van  concrete  wenselijke  en/of  nodige  acties  door  de  ICDO,  om  een 
algemeen doel te bereiken; 

 
Iedere actie van het MVO‐actieplan beschikt over eigen modaliteiten. Zoals al bepaald werd in 
het  referentiekader:  “Maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  is  een  verbeteringsproces 
waarmee  ondernemingen  op  een  vrijwillige,  systematische  en  samenhangende  manier 
sociale, ecologische en economische overwegingen integreren in hun beheer, in samenspraak 
met de betrokken partijen.”, betekent MVO een vrijwillig engagement van de onderneming, 
dat  reglementaire  voorschriften  overstijgt.  Dat  betekent  uiteraard  niet  dat  de  lokale, 
regionale,  nationale  of  internationale  overheden  hun  rol  als  wetgever  en  regelend  orgaan 
moeten  opgeven,  want  ze  ondersteunen  het  maatschappelijk  verantwoorde 
ondernemerschap.  De  overheid  moet  als  wetgever  en  regelend  orgaan  immers  een 
regelgevende  rol  vervullen  wanneer  activiteiten  van  ondernemingen  de  belangen  van  de 
maatschappij  schaden. De overheid beschikt hiervoor over verschillende  instrumenten, van 
het  verbod  om  sommige  praktijken  of  activiteiten  uit  te  voeren  tot  het  opleggen  van 
specifieke minimumnormen (bv. met betrekking tot uitstoot, lozingen, arbeidsvoorwaarden), 

                                                             
56 www.presscenter.org/repository/news/5a0/fr/5a07bb5b2cd924ab023d621f392da6ae‐fr.pdf 
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bestemd  om  het  gedrag  van  ondernemingen  te  regelen.  Bovendien  kan  de wetgever  soms 
weinig  legitieme  gedragingen  verbieden  en  de  voorschriften  –opnieuw‐  aan  iedereen 
opleggen. In dat geval staat MVO voor proactief en vooruitziend ondernemen. 
MVO  vervangt  dus  niet  de  rol  van  wetgever  en  regelgevend  overheidsorgaan,  maar  de 
overheden  kunnen  instrumenten  creëren  die MVO  bevorderen, welke  dan weer  aanleiding 
kunnen geven tot wetteksten en reglementaire teksten.  
 
Er bestaan verschillende  instrumenten om een MVO‐beleid uit  te  voeren. Er werden  in het 
MVO‐referentiekader  zes  verschillende  mogelijkheden  ter  beschikking  gesteld  van  een 
organisatie bij het uitwerken van een MVO‐beleid: 

1. Gedragscodes:  formele  verklaringen  inzake waarden  en  commerciële  praktijken die 
worden  toegepast  door  een  onderneming  en  eventueel  door  onderaannemers  en/of 
leveranciers; 
2. Normen inzake management: een geheel van procedures, praktijken en gedetailleerde 
bepalingen die door een organisatie worden toegepast in het kader van haar beheer; 
3. Rapportage: publicatie van een rapport waarin de MVO‐activiteiten,  ‐resultaten en  ‐
doelstellingen worden toegelicht; 
4. “Social  audit”:  audit  van  de  sociale,  ecologische  en  economische  resultaten  van  de 
organisatie; 
5. Labels:  informatie  bestemd  voor  de  consumenten/gebruikers  betreffende  de 
eigenschappen van een product of van een organisatie; 
6. Maatschappelijk  verantwoorde  investeringen:  naast  de  financiële  criteria  ook 
rekening houden met sociale, ecologische en ethische criteria. 

Meer informatie hierover is beschikbaar in bijlage 2 van het MVO‐referentiekader. 
 
Er bestaat een specifieke financiering voor iedere actie van het MVO‐actieplan. 
 
Gezien de stand van de kennis  ter zake, voorziet actie 10 van het actieplan MVO specifieke 
maatregelen om de gegevensinzameling te verbeteren: 

• het  identificeren  van  bestaande  studies  instrumenten  en  initiatieven  op  het  gebied 
van  MVO  en  kenniscentra  die  zich  toeleggen  op  MVO  in  België,  in  Europa  en 
internationaal; 

• het identificeren van de voornaamste hiaten op het gebied van kennis, instrumenten 
en  communicatiemechanismen,  vertrekkend  vanuit  een  analyse  van  de  betrokken 
partijen. Er zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de concrete toepassing van 
MVO in KMO’s; 

• het  formuleren  van  voorstellen  voor  specifieke  onderzoeks‐  en 
ontwikkelingsopdrachten vertrekkende vanuit de bovenvermelde analyses.  

 
Dit  zal  worden  uitgevoerd  in  het  kader  van  een  onderzoeksproject  voorgesteld  aan  het 
wetenschappelijk beleid. De resultaten werden verwacht voor 2009. 
In  het  kader  van  een  project  inzake  duurzame  ontwikkeling  is  het  uiterst  moeilijk  om  er 
ecologische informatie uit te trekken. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Realisatie van actie 31 van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2004‐2008: 

- Oprichting  van  de  MVO‐werkgroep  begin  2005.  Definitie  van  een  ontwerp  van 
referentiekader  en  goedkeuring,  na  raadpleging  van  de  stakeholders,  door  de 
Ministerraad in april 2006. De werkgroep levert ook haar bijdrage bij het uitwerken 
van  een  nationaal MVO‐actieplan.  Dit  actieplan werd  opgemaakt  en  na  raadpleging 
aangenomen  door  de  Ministerraad  (het  is  beschikbaar  op  NEDERLANDSE  VERSIE 
VAN WEBPAGINA OPNEMEN). 
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- Een evaluatieverslag van de uitvoering van het MVO‐actieplan werd gepubliceerd  in 
bijlage 2 van het jaarlijkse verslag van de ICDO 2008 en 2009 (www.icdo.be). 

- Een  onderzoeksproject  betreffende  de  evaluatie  van  het  huidige 
transparantiereglement is  lopende. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis 
voor later onderzoek over de uitbreiding van deze transparantiemaatregelen. 

Meer  informatie  is  beschikbaar  op  de  databank  met  de  realisaties  van  het  FPDO  op 
http://www.icdo.be/NL/index.php?page=50 (acties 8 en 31). 
 
Realisaties inzake het MVO‐actieplan: zie « État des lieux de la mise en œuvre des actions RSE » 
(“Stand van zaken van de uitvoering van de MVO‐acties” (deze bijlage maakt geen deel uit van 
deze evaluatie. Ze is ter indicatie beschikbaar). 
 
Evaluatie van het beleid 
 
De  stand  van  zaken  van  de  uitvoering  toont  aan  dat  een  deel  van  de  acties  is  uitgevoerd. 
Sommige  acties,  meestal  de  politiek  en  budgettair  gevoeligste,  zijn  nog  niet  in  concreto 
gerealiseerd. Er werden  echter wel  voorstellen gelanceerd voor  de meeste  acties, maar die 
werden  niet  altijd  afgewerkt  tijdens  de  vorige  legislatuur  en  de  bespreking werd  opnieuw 
opgestart  tijdens  een  Forum  met  de  stakeholders  in  november  2009.  Er  werden  nieuwe 
actiepistes geïdentificeerd. 
Het  is  belangrijk  om  de  politieke wil  te  verduidelijken  om  een  aantal  acties  van  het MVO‐
actieplan te ontwikkelen en uit te voeren. 
 
Het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling en het MVO‐actieplan versterken elkaar, net 
als het MVO‐actieplan en de acties  inzake duurzame overheidsopdrachten. Bijlage  I van het 
MVO‐actieplan  vermeldt  een  overzicht  van  de  belangrijkste  MVO‐acties  op  regionaal  en 
federaal niveau, en een gedeelte “gemeenschappelijke acties”. 
 
 




