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Tijdens het HLPF (= High-Level Political Forum,
zie ook dit verslag) in New York stelde België op 18
juli zijn eerste Voluntary National Review (VNR)
voor. Het was minister De Croo die namens ons
land een verklaring aflegde. De minister wees op
een aantal sterke punten van ons land, zoals een
performant systeem van sociale bescherming, veel
inspanningen op het vlak van recyclage en het
belang van gendermainstreaming. Tegelijk stelde
de minister dat er nog veel werk is. Zo is er meer
aandacht nodig voor milieubescherming en de
energietransitie, levenslang leren en de strijd tegen
obesitas. De eerste VNR is te beschouwen als een
goed startpunt om de volgende jaren de vooruitgang te kunnen meten. Anne-Sophie Dubrux (Conseil de la Jeunesse) voegde daar
een korte verklaring aan toe namens het
middenveld. In het debat na de voorstelling
vroeg Luxemburg hoe België hoe de rol van
de parlementen kan versterkt worden in het
proces van de uitvoering van de SDGs.
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om al te beginnen aan de voorbereiding van een
tweede VNR, “teneinde dit proces op een goede
manier voor te bereiden en de verschillende stakeholders beter te betrekken, zonder dat er eenzelfde “tijdsdruk” is als bij de opmaak van ons
eerste verslag”.
(foto IISD)

In haar beleidsnota 2018 omschrijft minister Marie Christine Marghem de eerste VNR
als “een eerste oefening die vooral een
“stock-taking” was over wat in België op dit
moment reeds gebeurt om de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen te implementeren”. De minister kondigt de intentie aan

Federaal rapport: haalt België de SDGs?
Het recent gepubliceerde Federaal rapport over duurzame
ontwikkeling 2017 maakt de
balans van 34 indicatoren over
de evolutie van België naar de
SDGs en onderzoekt de kloof
tussen bestaande scenario’s en
de SDGs voor 3 domeinen:
armoede, energie en vervoer.

Volgens het rapport gaat het in
een aantal opzichten de goede
richting uit. Maar als de huidige
trends zich doorzetten, zal het
niet mogelijk zijn de SDGs te
realiseren. Er is dus nog werk
aan de winkel. Het rapport
formuleert in dat verband enkele aanbevelingen.
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Federale ‘gap analysis’
In oktober werd een studie gepubliceerd die in kaart wil brengen
in welke mate het federale niveau
op het goede spoor zit voor het
uitvoeren van de
SDGs. In een zogenaamde ‘gap analysis’ wordt gekeken
waar er nog blinde
vlekken zijn in wat
voorzien is aan beleidsmaatregelen.
Bij de 17 SDGs horen
169 targets. Uit de
studie blijkt dat er
van die 169 targets
112 relevant zijn, wat wil zeggen
dat de federale overheid bevoegd
is voor de kwesties die door deze
targets afgedekt worden. De federale overheid deelt voor de meeste

“Warm and
cuddly
ambitions are
simply no
longer going
to cut it. The
UN system has
to have the
courage to
hold its
member states
accountable.”
(Dhananjayan
Sriskandarajah )

doelen de bevoegdheid met de
gewesten en/of gemeenschappen.
De federale overheid zou voor de
meeste SDGs voldoende maatre-

gelen treffen, maar deze volstaan
echter niet. Vooral voor armoede
(SDG 1), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), klimaat
(SDG 13), zeeën en oceanen (SDG

Flash
Op 19 oktober organiseerde het
FIDO een conferentie over 20 jaar
wet duurzame ontwikkeling in
ons land. | Eurostat publiceerde
een rapport dat in kaart brengt
hoe de EU het doet op het vlak
van de uitvoering van de SDGs. |
Wat zou de EU moeten doen nu
dit monitoring report is gepubliceerd? Een standpunt van enkele
experts van IEEP en IDDRI. | Het
platform KnowSDGs werkte nog
enkele instrumenten uit om aan
de slag te gaan met de SDGs. | Op
5 december vond een eerste voorbereidende vergadering plaats

van het Europese Multistakeholder platform on SDGs.
Een volgende vergadering is voorzien voor 10 januari. | Hoe kun je
als bedrijf rapporteren over de
SDGs? En welke instrumenten
kunnen bedrijven verder op weg
helpen?

VBO over SDGs
In nummer 14 van het tijdschrift
Reflect van het VBO is er erg veel
aandacht voor de SDGs. In zijn
voorwoord wijst gedelegeerd
bestuurder Pieter Timmermans
erop dat de SDGs voor bedrijven
een enorme marktopportuniteit
betekenen. De wereld staat op een
keerpunt, zo zegt hij: “Niets doen
is schuldig verzuim.”
Het tijdschrift verwijst onder
meer naar een studie van de Business and Sustainable Development Commission die stelt dat de
SDGs marktkansen openen voor
zo’n 12.000 miljard dollar. Het

tijdschrift geeft verder heel
wat voorbeelden van bedrijven die met de SDGs aan de
slag gegaan zijn.

14) en partnerschappen (SDG17)
is er nog werk aan de winkel. Op
het vlak van gezondheid (SDG 3)
en sanitaire voorzieningen (SDG
6) doet de federale overheid het dan weer wel
goed.
De studie formuleert 8
aanbevelingen voor een
beter beleid.
In haar beleidsbrief 2018
kondigt minister
Marghem aan dat er tegen
de volgende federale verkiezingen een actieplan
komt met voorstellen op
basis van deze gap analysis.
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Hoe duurzaam zijn de SDGs?
In een recent artikel gaat Mathis
Wackernagel, bekend van zijn
werk rond de ecologische voetafdruk, dieper in op een blinde vlek
in de invulling van de SDGs. Om
landen met elkaar te vergelijken
op het vlak van hun inzet voor de
SDGs wordt vaak verwezen naar
de SDG Index.

de planetaire grenzen zal vooral
ten nadele zijn van de armsten,
dat is de conclusie. Het is nodig in
de uitvoering van de SDGs meer
aandacht te hebben voor die planetaire grenzen, anders is er onder meer een groot risico op verkeerde keuzes op het
vlak van investeringen.

Uit het artikel blijkt echter dat
landen die zeer goed scoren op
die Index in de meeste gevallen
ook een heel hoge ecologische
voetafdruk hebben. Daaruit concludeert het artikel dat de huidige
invulling van de SDGs tekortschiet op het vlak van ecologische
duurzaamheid.
Te weinig aandacht hebben voor

Flash
Hoe dragen bossen bij tot de
SDGs? | Wat doet UNESCO met
de SDGs? | Wat is het verband
tussen migratie en de 2030 Agenda? Een briefing van ODI. | Welke
rol zien academici voor zichzelf
bij het uitvoeren van de SDGs? |
Een paper van DIE over het verband tussen het klimaatakkoord
van Parijs en de 2030 Agenda. |
Spotlight on Sustainable Development 2017, een rapport van een
aantal ngo’s over de ruimte die
publieke overheden nog hebben
om zelf beleid te voeren. | Naar
een planeet zonder afval, een

rapport van UNEA. | Een nieuw
rapport over groen industrieel
beleid. | Een nieuw rapport van
het International Resource Panel
over het mondiaal gebruik van
hulpbronnen. | Of het zal lukken
om de SDGs te realiseren, zal in
belangrijke mate afhangen van de
vraag of we onze manier van consumeren duurzaam kunnen maken. | Een reeks rapporten van
ODI over klimaatfinanciering.

Enabel kiest voor SDGs
Vanaf begin januari 2018 verandert de BTC (Belgische Technische Coöperatie) van naam. BTC
wordt vanaf dan Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap.
Enabel heeft als doel het Belgische ontwikkelingsbeleid uit te
voeren en te coördineren. De
ministerraad keurde onlangs het
eerste beheerscontract goed met
Enabel.
In dat beheerscontract zullen de
SDGs een centrale plaats innemen. Onder meer het versterken
van lokaal ondernemerschap in
partnerlanden, het inzetten van

digitalisering als hefboom voor
ontwikkeling en innovatie op het
vlak van ontwikkelingsfinanciering zullen tot die opdracht behoren.

"We have to
realise that only
when we reboot
the financial
system, will the
movement
towards a more
equitable,
inclusive and
sustainable world
get the traction
and scale we need
to deliver the
SDGs."
(Peter Bakker)
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Informatieve dag over implementatie SDGs op 22 november
Op 22 november vond een informatieve dag plaats over de uitvoering van de SDGs, georganiseerd
door de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling
(IMCDO). Een vertegenwoordigster van de Verenigde Naties,
Barbara Pesce-Monteiro, gaf een
stand van zaken van de uitvoering
van de SDGs. Olivier De Schutter
gaf vervolgens een erg gewaardeerde presentatie over de aanpassingen die nodig zijn aan onze
levenswijze om te komen tot een
meer duurzame ontwikkeling. In
een panelgesprek legden vertegenwoordigers van de verschillende regeringen van ons land uit
welke initiatieven ze op dit moment al nemen. In een aantal
werkgroepen konden de aanwezigen vervolgens suggesties formuleren voor een betere implementatie van de SDGs. In een panelgesprek gaven vertegenwoordigers van het middenveld, allen

leden van de FRDO, hun mening
over het proces tot nu toe. JeanPascal van Ypersele gaf een slotbeschouwing, waarbij hij ook
enkele aanbevelingen formuleerde over het wettelijk kader dat nu
bestaat en hoe dat zou kunnen
verbeterd worden.
In de nationale strategie duurzame ontwikkeling (zie ook het
FRDO-advies daarover) is voorzien dat een event zoals deze informatieve dag tweemaal per
legislatuur zou worden
georganiseerd. Het
tweede event zou voorzien worden in het
voorjaar van 2019.
Diezelfde nationale
strategie stelt eveneens
dat tegen dan een
“uitvoerig voortgangsrapport (…) over de
tenuitvoerlegging van
de SDGs in België” zal

worden voorbereid door de
IMCDO. Dat rapport heeft als
doel “om gezamenlijk de Belgische voortgang tot het bereiken
van de SDGs in België in kaart te
brengen, hiaten te identificeren,
en aanbevelingen tot bijsturing
en/of prioritering te formuleren”.
Er zijn op dit moment nog geen
details bekend over de voorbereiding van dit rapport.
(foto: IMCDO)

