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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 

De CRB en de NAR spreken zich uit over de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen van de VN  
 

 

 

Op 19 februari 2020 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Abeids-

raad een advies uit over de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Deve-

lopment Goals in het Engels) die tot hun bevoegdheidsdomein behoren, nl. armoedebestrijding, 

gendergelijkheid, energie, waardig werk, ongelijkheid, mobiliteit, duurzame consumptie en pro-

ductie, klimaat, alsook een voldoende sterke, inclusieve en duurzame groei.  

 

Belang van de Agenda 2030 

In dit advies, dat een tussentijdse stap vormt in hun werkzaamheden, wijzen de Raden op het 

belang van de SDG’s en drukken ze hun tevredenheid uit over het feit dat de Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties geleidelijk aan zijn weg vindt in de wereldpoli-

tiek (Eeuwfeestverklaring van de IAO over de toekomst van de arbeid van 21 juni 2019), de 

Europese politiek (Green Deal, Europees Semester en landenverslagen) en de nationale politiek 

(langetermijnvisie, federale plannen en rapporten, NHP). Door die agenda via het behalen van 

de SDG’s uit te voeren kunnen de huidige economische, ecologische en sociale uitdagingen wor-

den aangegaan en kan een omslag gemaakt worden naar een welvarende, inclusieve en duur-

zame samenleving. 

 

Een nieuw federaal plan voor duurzame ontwikkeling is noodzakelijk 

Op Belgisch niveau willen de Raden hun steun verlenen aan de uitvoering van de Agenda 2030, 

die momenteel nog te weinig aan bod komt in de Belgische politiek, onder meer door het ont-

breken van een federaal plan voor duurzame ontwikkeling sinds 2009 en omwille van een nog 

haperend monitoringproces en het ontbreken van cijferdoelen. 

 

Betrokkenheid van de sociale partners is noodzakelijk 

Als bijdrage aan de toekomstige federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling en aan het 

toekomstig plan voor duurzame ontwikkeling hebben de CRB en de NAR, die zo een pioniersrol 

vervullen, opvolgingsindicatoren voorgesteld en bepalen ze al een ambitieniveau voor een deel 

van de SDG’s. Op die manier bepalen de Raden precies welke invulling ze willen geven aan het 

beleid dat in België moet worden gevoerd om de SDG’s van de VN te behalen en leveren ze een 

basis voor de uitwerking van een nieuw federaal plan voor duurzame ontwikkeling. Door bijko-

mende opvolgingsindicatoren te bepalen, leggen de Raden de vinger op de problemen waaraan 

de politiek volgens hen meer aandacht moet besteden.  De Raden sluiten zo rechtstreeks aan 

bij de verbintenissen die op internationaal niveau en met name op het niveau van de IAO zijn 

aangegaan.  

 

Versterkte monitoring is noodzakelijk 

Volgens de Raden is monitoring van het gevoerde beleid door middel van een volledige indica-

torenset en concrete en meetbare streefdoelen van cruciaal belang om de kloof te bepalen tussen 

de te behalen doelstellingen en de situatie bij onveranderd beleid. Er moet worden nagegaan op 

welke vlakken België niet de vooruitgang boekt waartoe het zich verbonden heeft, om het ge-

voerde beleid bij te sturen en de uitvoering van de Agenda 2030 vooruit te helpen.  
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Voortzetting werkzaamheden  

De Raden zullen de komende maanden verder werken rond dit onderwerp, met een drievoudige 

opzet:  

- uitbreiding van de werkzaamheden tot SDG 4, meer bepaald levenslang leren; 

- verdere verfijning en vervollediging van de indicatorenset; 

- waar mogelijk elke subdoelstelling vertalen in cijferdoelen.   

 

U kan het advies raadplegen op de websites van de CRB (www.ccecrb.fgov.be) en de NAR (www.nar-

cnt.be). 
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