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1. Inleiding

• 25 september 2015: goedkeuring Agenda 2030
• Actieplan voor “all countries and all stakeholders, acting in
collaborative partnership.”
• ‘Transforming our world’
• ‘bold and transformative steps’
• Overheden zijn niet de enige actor, maar wel een cruciale.
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2. Doelstellingen
• Focus op verandering van beleidspraktijken;
• Doelstellingen van de studie:
– Overzicht van goede beleidspraktijken (BP) ter
implementatie van Agenda 2030, zowel binnen
als buiten België;
– Focus op institutionele architectuur
(governance);
– Leerpunten voor België;
– Niet: evalueren en aanbevelen.
• Opmerking: vroege fase
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3. Methodologie
•
•
•
•

Desktopstudie
Interviews
Workshop met beleidsorganisatie-expert
Aanpak:
– Longlist met 41 goede beleidspraktijken
– Selectie van 6 casestudies van BP
– Belgische case: screening voor de 6 BP
– Horizontale observaties
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4. Selectiecriteria voor de casestudies
•
•
•
•
•
•
•

Mix van institutionele onderwerpen (governance);
Leerkansen voor België;
Overwonnen barrières;
Informatie- and databeschikbaarheid;
Kans op causaal verband met Agenda 2030;
Aanbevolen door neutrale experten;
Geografische spreiding.
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5. ZES CASES VAN
BELEIDSPRAKTIJKEN
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5.1 Internationale Externaliteiten of spillovers:
Duitsland

• Impact van binnenlands activiteiten op de planeet
• Expliciete details over initiatieven i.v.m.
externaliteiten zijn geïntegreerd in Duitse
Voluntary National Review (2016) voor elke SDG.
• Duitsland onderneemt actie om het thema
duurzaamheid in globale supply chains steviger
op de mondiale agenda te plaatsen, bv. op EUniveau, in de OESO, in het ASEM-proces tijdens
het Duitse voorzitterschap van de G20 in 2017.

8

5.2. Betrokkenheid van lokale autoriteiten: NL
• 2000: bestuurlijke decentralisatie
• Primaire verantwoordelijkheid voor implementatie
gegeven aan de decentrale overheden, via het SDG
Charter.
• VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is de
belangrijkste coördinator van dit process, via de
Gemeenten4Global Goals campagne.

• Context: sterke traditie van lokale betrokkenheid bij
de MDG’s
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5.3 Participatie van civiele maatschappij: Finland
• NCSD, gecoördineerd door de Eerste Minister
• Development Policy Committee: parlementair
comité
• Sociaal contract met de burger via Society’s
Commitment: 600 vrijwillige engagementen
• Veel partnerschappen en Green Deals (tussen
bedrijven en CSO’s, over productketens,
kinderarbeid, milieu,...)
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5.4 Monitoring en indicatoren: Zwitserland
• Lange traditie met het dynamische Monet - systeem;

• SDGs: 36 van de 73 indicatoren geselecteerd;
• Federale administraties voor alle beleidssectoren
dienen duurzame ontwikkeling te integreren in hun
periodieke basisrapportering ;
• Gecoördineerd door de Nationale 2030 Agenda
Working Group; sommige indicatoren specifiek over
de Kantons;

• Visualisatie door een dashboard
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5.5 Domestication or mainstreaming: Tsjechië
• Gecoördineerd door de Government Council on
Sustainable Development (GCSD), voorgezeten
door de Eerste Minister
• Discussies in beide Kamers van het Parlement
• Nieuwe wetten over publieke financiën en
openbare aanbesteden vormen een basis voor
duurzame ontwikkeling
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5.6 Verticale integratie and federale
samenwerking: Duitsland
• Länder hebben hun eigen bijdragen in de nationale strategie
• ‘Federal-Länder Experience Pool’ over DO, met covoorzitterschap van de Federale Kanselarij en (afwisselend)
een Land.
• ‘Federal-Länder Association for SD’ als onderdeel van de
Conference of the Heads of the State and Senate
Chancelleries of the Länder (CdS) and the Federal
Chancellery
• Regionale hubs’ (RENNs), met als missie het intensifiëren van
de link tussen de federale overheid en de Länder
• Meeste Länder hebben hun eigen DO-strategie
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6. De Belgische case voor de 6 case topics
1.
2.
3.
4.

Externaliteiten: geen expliciete referenties.
lokale autoriteiten: VVSG: 20 pilootgemeenten, BBC
Stakeholderparticipatie: erg complex in BE
Indicatoren:
–
–

5.

Veel studies en ad hoc-initiatieven (+ Interfederaal Instituut voor Statistiek)
Nog steeds geen nationale SDG-indicatorenlijst.

Mainstreaming
– Jaarlijkse beleidsnota’s van de federale administraties
– “each federal parliamentary committee will integrate in its work the SDGs relevant
for its policy area”
– Commissie Buitenlandse Zaken organiseert jaarlijks een parlementaire discussie
over één SDG; conclusies plenair besproken.

6.

Federale coördinatie
– Erg complex: proces Kadertekst Nationale Strategie

– Interfederaal Instituut voor Statistiek

• Conclusie: er zijn leerpunten voor alle zes de gevalstudies
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7. Horizontale analyse
3 horizontale observaties:
1. Padafhankelijkheid: sterke beleidspraktijken komen nooit uit
het niets: beleidsveranderking is een langzaam proces;
2. De drivers van beleidsveranderking:
• Er zijn er veel …
• Een aantal van deze drivers lijken gunstig.
3. De transformationele impact van de SDGs:
• Oproep tot realisme:
– Geen duidelijke indicaties dat Agenda 2030 een echte
duurzaamheidstransitie aan het ontketenen is;
– 2 jaar is kort
• Is er een impact? Ja!
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8. Algemene conclusies en leerkansen voor
België
• Agenda 2030 is een ambitieuze agenda en beleidsverandering kost tijd
• In België is een efficiënt governancemodel voor DO de SDG
implementatie een grotere uitdaging dan in de meeste andere landen
• Veel overheidsactoren zijn wel erg gemotiveerd om de SDG’s te
realiseren
• Er is veel kennis en institutionele capaciteit op alle overheidsniveaus
over vele onderwerpen.

• Korte termijn: Er zijn ad hoc-stappen en aankondigingen in de goede
richting, ook op vlak van interfederale coördinatie; nu volgt de
implementatie.
• Lange termijn: sterke en gecoördineerde antwoorden voor de grote
uitdagingen van de toekomst, zoals een krachtdadig klimaatbeleid,
aanpakken van armoede en het verminderen van de mondiale impact
van de binnenlandse activiteiten.
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