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Op vrijdag 12 oktober vierde de FRDO zijn 25-jarig
bestaan. De Nationale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, die in 1993 ontstond mee als gevolg van
de Conferentie van Rio in 1992, werd in 1997 omgedoopt tot de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.
Tijdens een feestelijke zitting nam erevoorzitster
Koningin Mathilde het woord. Ze wees daarbij op
het belang van duurzame ontwikkeling en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDGs. De oud
-voorzitters Theo Rombouts en Magda Aelvoet en
de nieuwe voorzitter François-Xavier de Donnéa
hadden het over verleden en toekomst van de raad.

stelde dat we grondig moeten nadenken over het
economisch model. Een blijvende keuze voor conventionele economische groei zal volgens hem de
problemen alleen maar groter maken en zal er niet
voor zorgen dat we de 2030 Agenda met de SDGs
kunnen realiseren. Hij verwees in dat verband naar
een nieuw rapport voor de Club van Rome.

De wereld van 2018 is erg veranderd, vergeleken met 1993. Het project van duurzame
ontwikkeling heeft niet gebracht wat velen
hadden gehoopt na de Conferentie van Rio
1992. Sinds toen is de druk op de planetaire
grenzen alleen maar groter geworden en is
de ongelijkheid in de wereld niet opgelost.
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Wat zal de betekenis zijn van duurzame
ontwikkeling in de komende jaren? Zullen
de SDGs de hefboom worden om de wereld
op een duurzaam en rechtvaardig spoor te
krijgen? Het was aan Anders Wijkman om
in zijn speech te reflecteren over de uitdagingen voor duurzame ontwikkeling. Hij

Zijn we klaar voor de SDGs?
In een recent uitgebracht advies
vraagt de FRDO dat de regering
die zal aantreden na de parlementsverkiezingen van 2019
ervoor zorgt dat het beleidskader voor duurzame ontwikkeling voldoende wordt afgestemd
op het internationale kader van
de SDGs.

De raad vraagt die regering “een
nieuwe impuls te geven aan een
ambitieus project van duurzame
ontwikkeling dat in staat is
coherente antwoorden te geven
op de grote uitdagingen van de
toekomst, op nationaal en internationaal niveau”.
De raad vraagt die regering “om

zich daarbij te laten leiden door
een coöperatief federalisme”.
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Hoe de SDGs implementeren?
De voorbije jaren heeft de FRDO
verschillende adviezen uitgewerkt
over de implementatie van de
SDGs in ons land en met name de
rol van het federale beleidsniveau daarbij. Zie bv.
het advies over de Voluntary National Review (VNR)
die België in 2017 aan de
VN voorstelde. De hoop
was groot dat die eerste
VNR, een succesvolle samenwerking tussen de
verschillende beleidsniveaus van ons land, de start zou
zijn van een proces dat tot een
coherente en ambitieuze implementatie van de SDGs in ons land
zou leiden.
Volgens het gemeenschappelijk
deel van de nationale strategie

“Because the
truth is that,
when it comes
to building
sustainable
prosperity
from which
everyone can
benefit in the
future, we are
all ‘developing
countries’.”
(Henrietta
Moore )

duurzame ontwikkeling zou de
Interministeriële Conferentie
Duurzame Ontwikkeling
(IMCDO) zorgen voor een uitgebreid voortgangsrapport
over de implementatie
van de SDGs in ons land
(zie ook ons advies).
Waar de eerste VNR een
soort ‘nulmeting’ zou
zijn, zou dit rapport een
eerste echte evaluatie
worden. Dat rapport zou
klaar moeten zijn tegen
het eerste trimester 2019 en in die
periode zou er dan ook een grote
conferentie plaatsvinden, nog
voor de parlementsverkiezingen
dus. Dat rapport en die conferentie zullen er waarschijnlijk echter
niet komen.

Voor het federale niveau vraagt de
FRDO al langer een duidelijk
beleidsplan voor de implementatie van de SDGs. In de beleidsbrief van de minister voor 2019 is
voorzien dat er een nieuw Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling
zal komen. Het is dan aan de
volgende regering om dat voorstel
om te vormen tot een ontwerp
van beleidsplan voor de implementatie van de SDGs. Bij de
voorbereiding van het ontwerp
daarvan zal de FRDO zelf niet
betrokken worden, wel afzonderlijke stakeholders. De wet duurzame ontwikkeling voorziet normaal
dat de FRDO een advies moet
uitbrengen over het voorontwerp
van het federaal plan, waarna de
regering mee op basis daarvan
een ontwerpplan vastlegt.

de SDGs integreren in hun strategische plannen. | De Alliance of
CEO Climate Leaders vraagt dat
regeringen een ambitieuzer klimaatbeleid voeren. | Bedrijven en
overheden kunnen elkaar versterken voor een duurzaam economisch beleid. | IBN presenteerde
een studie over een kader voor het
biodiversiteitsbeleid na 2020. De
FRDO organiseert een conferentie
over dit onderwerp op 22 maart. |
Wat hebben de 2030 Agenda en
migratie met elkaar te maken?
ODI heeft een reeks policy papers
klaar. IOM maakte een speciale

gids voor beleidsmakers. | SDG
Watch en SWP hebben ideeën
voor een hervorming van het
HLPF.| Op 23 oktober vond het
eerste SDG-forum plaats.

Flash
Er komt een speciale VNconferentie die het zal hebben
over de samenhang tussen de
SDGs en het klimaatakkoord van
Parijs. | De Rotterdam School of
Management heeft de 17 SDGs
centraal gesteld in hun missie. |
De Duitse strategie duurzame
ontwikkeling kreeg een update. |
De OESO presenteerde een reeks
papers over de transitie naar
meer duurzaamheid. | Volgens
UNEP doen we te weinig om de
gezondheidseffecten van klimaatverandering op te vangen. | PWC
analyseerde hoe grote bedrijven

HLPF kan een tussenstand opmaken in 2019
Het High-Level Political Forum
(HLPF) bekijkt elk jaar hoe het
staat met de uitvoering van de
2030 Agenda. Landen kunnen
daar een Voluntary National Review (VNR) presenteren, waarin
ze toelichten hoe ze de SDGs
implementeren. België deed dat
in 2017.
Een synthese van de VNRs die
werden ingediend in 2018 is hier
te vinden. In 2019 zijn er twee
vergaderingen voorzien. Een
eerste vergadering vindt plaats
van 9-18 juli. Die samenkomst
maakt een analyse van de stand

van zaken voor SDGs 4, 8, 10, 13,
16 en 17, waarmee alle SDGs aan
bod zijn gekomen. 51 landen stellen een VNR voor. Een tweede
vergadering, de SDG Summit, is
voorzien voor 24 en 25 september, onder auspiciën van de
Algemene Vergadering van de
VN. In die vergadering zullen de
staatshoofden een tussenstand
opmaken van het hele proces
van de uitvoering van de 2030
Agenda.
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Zorgen de SDGs voor een andere beleidspraktijk?
Op vraag van de FRDO maakten
onderzoekers van de KULeuven
een studie over de vraag of de
SDGs op dit moment al zorgen
voor een verandering in de manier waarop landen hun beleid
voeren. De studie keek naar goede
beleidspraktijken in verschillende
landen (in de vorm van zes concrete voorbeelden) die mogelijk
inspirerend zouden kunnen zijn
voor ons land. De studie keek ook
naar de manier waarop in België
het beleid duurzame ontwikkeling
is georganiseerd. De studie had
niet als doel om concrete beleidsadviezen te formuleren.

woordigers van de leden van de
raad en van de politieke partijen
op de resultaten van de studie. In
zijn slotconclusie wees professor
Brent Bleys op het ‘window of
opportunity’ van de verkiezingen
in 2018 en 2019. Die verkiezingen
zouden ervoor kunnen
zorgen dat de SDGs een
hefboom worden voor
een beter beleid duurzame ontwikkeling.

Op basis van deze studie organiseerde de FRDO een speciaal
seminarie op 25 juni. Tijdens dat
seminarie reageerden vertegen-

Flash
De FRDO organiseert op 29 januari een conferentie over duurzaam investeren. | Internationaal
groeit de aandacht voor de financiële aspecten van de transitie.
Het thema kwam aan bod tijdens
een forum over energie en duurzame ontwikkeling. Het is tijd dat
we grondig kijken naar de bestaande systemen van subsidies
voor fossiele brandstoffen. Misschien kan een verdrag over duurzame investeringen een nuttig
instrument zijn? De EU had het
over klimaatfinanciering. Er
wordt nagedacht over duurzaam

investeren voor de SDGs. Er zijn
ook ideeën voor duurzame kapitaalmarkten. Kunnen publieke en
privémiddelen ingezet worden
voor klimaatactie? Wat kan de
financiële sector doen voor de
SDGs? | De OESO publiceerde het
Development Co-operation Report 2018 en een speciaal rapport over beleidscoherentie voor
duurzame ontwikkeling.| Eurostat
publiceerde het nieuwe Monitoring Report over de implementatie van de SDGs in de EU. | Hoe
kunnen we gezondheid beter
integreren in de 2030 Agenda? |

30 aanbevelingen voor 2030
Het platform Think 2030 heeft
een reeks van 30 aanbevelingen
gepresenteerd voor een duurzame
toekomst van de EU. In 2019
moet de EU strategische keuzes
maken over het strategisch kader
na 2020, in opvolging dus van
EU2020.
Het platform vraagt een overkoepelende strategie die in lijn is met
de SDG. Er is daarbij nood aan
een set van beleidsdoelen die
steunen op wetenschappelijke
inzichten en die de verschillende
dimensies van duurzame ontwik-

keling volledig integreren. Voor
dit project werd een reeks van
policy papers uitgewerkt, waarbij
er veel aandacht is voor de SDGs.

SDG Watch verwacht meer ambitie van de EU. | UN Women publiceerde een rapport over de
genderdimensie van de 2030
Agenda. | Doet de EU genoeg voor
de SDGs?

"Europe
must be
sustainable
– or it will
simply not
be."
(Luca Jahier)
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Multi-stakeholder platform presenteert rapport
Hoe zal de EU de SDGs in het
eigen beleid implementeren? Dat
blijft nog altijd een open vraag.
Normaal gezien had er al langer
een uitgewerkte implementatiestrategie moeten zijn voor de EU,
maar die is er nog steeds niet. De
Commissie heeft in dat verband
de herhaalde vraag van de lidstaten en heel wat organisaties niet
gevolgd en heeft de discussie over
de integratie van de SDGs in het
eigen strategisch kader doorgeschoven naar 2019, naar de periode na de verkiezingen voor het
Europees Parlement in mei.
Concreet werkt de Commissie aan
een ‘reflection paper’ Towards a
Sustainable Europe by 2030. Die
vormt een onderdeel van het
proces Future of Europe. Die was
voorzien tegen einde 2018.
De voorbije maanden is er belangrijk werk verricht door het speciale Multi-stakeholder platform on

SDGs. Dat platform heeft een
uitgebreid rapport afgewerkt (zie
ook deze infographic) dat een
input vormt voor de genoemde
reflection paper. Het platform
beveelt aan dat de EU een overkoepelende visionaire en transformatieve strategie Sustainable
Europe 2030 ontwikkelt, die het
hele EU-beleid kan sturen. Die
strategie zou doelstellingen op
middellange en lange termijn
moeten bevatten.
Het EESC organiseerde over dit
alles onlangs een conferentie.
CONCORD hoopt dat deze voorstellen weerspiegeld zullen worden in het debat over de toekomst
van de EU.
Er was voorzien dat de reflection
paper zou besproken worden op
de vergadering van de Commissie
van 19 december. De bespreking

zou nu verdaagd zijn naar “early
2019”.

