
Advies over het Belgische rapport voor de Voluntary National 
Review 2017







Een proces met 8 raden

• Federaal: FRDO

• Brussel: RLBHG, ESRBHG

• Vlaanderen: MiNaRaad, SERV

• Wallonië: CWEDD, CESW

• Duitstalige gemeenschap: WSR







Context
• België stelt een Voluntary National Review (VNR) voor tijdens het 

High-Level Political Forum (HPLF) van 2017.

• Twee vormen van input van de FRDO voor de Belgische VNR:
• Compilatiedocument

• Advies over het ontwerprapport voor de VNR

• Gezien de erg korte termijn voorzien voor de opmaak van het advies, 
werd ervoor gekozen om een algemeen advies uit te werken. 



Vooraf
• Aanzienlijke inspanning van de administratie om dit alles rond te 

krijgen, en dat op een gecoördineerde manier / institutionele 
complexiteit 

• Aandacht vestigen op wat er al gebeurt om duurzame ontwikkeling 
concreet te maken, en dat door de verschillende beleidsniveaus, 
stakeholders en burgers

• 2030 Agenda 2030: een belangrijke kans om duurzame ontwikkeling 
concreet te maken / een nieuwe dynamiek geven aan duurzame 
ontwikkeling 

• Duurzame ontwikkeling = constructieve, ambitieuze, geïntegreerde en 
globale aanpak



1. Governance
• Institutionele structuur van ons land: meerwaarde en uitdagingen

• Verschil tussen wat voorzien is in het wettelijk kader en de werkelijke
uitvoering

• Aangeven of die structuren en plannen werken of een reële impact 
hebben: meer transparantie
• Federaal niveau: het federaal plan duurzame ontwikkeling? 

• Nationale strategie duurzame ontwikkeling



1. Governance
• Duurzame ontwikkeling coördinatie / beleidscoherentie tussen

verschillende beleidsdomeinen, tussen beleidsniveaus
(horizontaal/verticaal) 

• Duurzame ontwikkeling uitdaging en kans voor de institutionele
structuur van ons land: ‘meerlagige’ institutionele complexiteit is op 
zich niet het probleem, daarin kan zelfs een grote kans liggen

• Het probleem is wel het gebrek aan politieke wil om efficiënt samen
te werken



2. Participatie 
• De raden zijn tevreden dat ze hun bijdrage konden leveren aan het 

proces van de VNR… 

maar….

• De termijn voor de consultatie was veel te kort

• Kwam aan het einde van het proces

• het advies werd maar door twee raden goedgekeurd



3. Welke structuur per SDG?
• Evenwichtige beschrijving van de context die een inschatting geeft

van de reële uitdaging per SDG, telkens aan het begin van de 
beschrijving van de afzonderlijke SDGs. Die contextbeschrijving is
meestal evenwichtig, en die aanpak zou best ook worden gebruikt
voor de rest van de tekst per SDG.

• Aandacht voor de internationale dimensie van de verschillende SDGs. 
De term ‘internationaal’ wordt wel vooral geïnterpreteerd in de zin
van deel uitmakend van deel uitmakend van het externe beleid van 
ons land, en dan vooral van het beleid ontwikkelingssamenwerking. 



3. Welke structuur per SDG?
Is vooral een voorstelling van bestaande beleidsplannen en -
initiatieven.

Een evenwichting rapport voor de VNR zou de volgende drie
componenten moeten bevatten: 

• een weergave van initiatieven en beleidsplannen die tegemoetkomen 
aan de SDGs

• een eerlijke en zelfkritische inschatting van de manier waarop ons 
land scoort in het bereiken van de SDGs

• een analyse van de manier waarop de SDGs de beleidspraktijk 
wijzigen en de verdere aanpassingen die nodig zijn om de SDGs
helemaal te kunnen realiseren



4. Globale evaluatie
• Wat ontbreekt in het rapport is een globale evaluatie van hoe ons 

land scoort op het geheel van de SDGs. 

• Belangrijk om ook te kijken naar die SDGs waar ons land op dit 
moment niet goed scoort. 

• Speciale aandacht voor de meest transformatieve SDGs waarvoor
België onvoldoende goed scoort.

• Nood aan een globale analyse over de manier waarop de huidige 
institutionele structuur al dan niet bevorderlijk is voor de 
implementatie van de SDGs.



5. Opvolging
• De raden vragen dat de betrokken ministers van de federale regering

een rondetafelgesprek organiseren met de FRDO, en dat nog voor het 
HLPF. 

• De raden stellen voor dat het rapport voor de VNR wordt voorgesteld
in de parlementen. 

• Eerste tussentijdse evaluatie van de implementatie van de 2030 ASD 
is voorzien voor het najaar 2017.


