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1/ DE AGENDA 2030 OPNEMEN IN DE BELGISCHE WETGEVING EN BEGROTING

De agenda voor 2030 moet de ruggengraat zijn van het Belgische beleid: 
wij vragen dus om de goedkeuring van een specifieke wet met betrekking 
tot de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die de Belgische belofte en 
verbintenis om de SDG’s te verwezenlijken wettelijk vastlegt.

Concreet vragen wij tegen eind 2017: 

• Dat elke minister in zijn/haar algemene beleidsnota voor 2018  
(op transparante en geharmoniseerde wijze) concretiseert hoe hij/zij de 
SDG’s zal verwezenlijken in zijn/haar politiek bevoegdheidsdomein. Daarbij 
zou elke minister van zijn/haar administratie een voorbeeld moeten maken 
op het vlak van duurzame ontwikkeling. (overheidsopdrachten, duurzaam 
investeringsbeleid, samenwerking tussen overheidsdiensten, …)

• Dat elke minister systematisch onderzoekt of de uitgaven zijn afgestemd 
op duurzame ontwikkeling en dat zijn/haar begroting in lijn is met de 
SDG’s, teneinde een algemene begroting voor 2018 voor te leggen die 
‘SDG-proof’ is en alle financiële overheidssteun uitsluit voor activiteiten 
die in strijd zijn met de SDG’s bij ons of elders ter wereld (fossiele 
brandstoffen, exportkredieten, biobrandstoffen enz.).

• Aan de bevoegde ministers om een nationaal debat te organiseren met het 
volledige maatschappelijke middenveld over de keuze van de indicatoren, 
met als orgelpunt het evenement over de realisatie van de SDS’s dat 
voorzien is in de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling.

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling is ambitieus. 
Hij beoogt een economische en maatschappelijk verantwoorde 

ontwikkeling voor iedereen, binnen de grenzen van onze planeet, 
het uitroeien van armoede en het verminderen van ongelijkheid. 
Goede voornemens en niet- bindende beloften zullen echter niet 

volstaan om deze doelen te verwezenlijken. 
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2/ EEN STRUCTUREEL EN INCLUSIEF MECHANISME IN TE STELLEN OM DE 

UITVOERING VAN DE SDG’S OP TE VOLGEN 

De Agenda 2030 moet in België op transparante en inclusieve manier 
worden uitgevoerd, door het hele middenveld te betrekken bij de 
uitvoering en de rapportage.

Concreet vragen wij tegen eind 2017:

• Een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale 
regering om de interfederale en interkabinetten werkgroep (ingevoerd 
ter gelegenheid van België’s eerste NVR2017) om te vormen tot een 
Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (naar voorbeeld 
van de Nationale Klimaatcommissie) die onder de bevoegdheid van 
de premier en gewestelijke minister-presidenten valt, teneinde de 
uitvoering van de SDG’s in België in de nationale en internationale 
beleidsprogramma’s structureel op te volgen en te monitoren.

 
• Deze nationale commissie moet:

• De voortgangsrapporten voor de IMCDO opstellen (twee rapporten 
per legislatuur) en vooruitzichten voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen tegen 2030;

• Een nationaal forum voor duurzame ontwikkeling organiseren (2 keer 
per legislatuur) over de implementatie van de SDG’s in België zoals 
bepaald door de NSDO);

• De communicatie met de parlementen verzekeren (presentatie van 
rapporten voor de parlementen, parlementsleden betrekken bij 
het forum) en het volledige Belgische middenveld betrekken bij de 
strategische processen.
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3/ DE NOODZAKELIJKE EN GESCHIKTE FINANCIËLE MIDDELEN TER 

BESCHIKKING STELLEN VOOR DE UITVOERING VAN DE SDG’S

Aanvullend op de mobilisatie van nationale middelen in het 
kader van ‘financing for development’ (meer bepaald die 
waarvan sprake in het Addis-Abeba Actieplan, die onder andere 
geworven moeten worden door de versterking van fiscale 
capaciteit), moeten er ovoorspelbare extra financiële middelen 
ter beschikking worden gesteld om de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in België en de rest 
van de wereld te waarborgen.

Concreet vragen wij tegen eind 2017:

• Dat België zijn internationale financiële engagementen 
naleeft (zo snel mogelijk de beloofde 0.7% van het BNI 
vrijmaken voor ontwikkelingssamenwerking, de internationale 
klimaatfinanciering verhogen om tegen 2020 de jaarlijkse 
500 miljoen euro, additioneel aan de fondsen voor 
ontwikkelingssamenwerking, te bereiken);

• Dat België structurele mechanismen instelt in de strijd tegen 
belastingontduiking (rapportage per land en automatische 
informatie-uitwisseling), tegen fiscale fraude en ‘vulture funds’, 
en dat België bijdraagt tot sterkere Europese en internationale 
standpunten en maatregelen op dit gebied;

• Dat België extra financieringsbronnen ontwikkelt (invoering van 
belasting op financiële transacties, belasting op vliegtickets, 
koolstofbelasting, heroriëntering van subsidies voor fossiele 
brandstoffen naar hernieuwbare energie …)
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ACLVB-CGSLB
ACV-CSC
Amnesty
APERE
Associations 21
Be-Cause Health
Bond Beter Leefmilieu
Bos+
Broederlijk Delen
Caritas International
CGSLB
CM-MC
Conseil de la Jeunesse
De aanstokerij
Djapo
Fairtrade Belgium
FairTradeGemeente
FGTB
FIAN
FOS
Fracarita
Give a Day
Globelink
Handicap international
IEW
Kinderrechtencoalitie
KIYO Children’s rights NGO
Louvain Coöperation
Medicins du monde
Memisa
Monde selon les femmes
Netwerk duurzame mobiliteit
Netwerk tegen armoede
Oxfam Sol
Oxfam Wereldwinkels
Plan België
Protos
RCN - Justice et Démocratie
SAW-B
Sensoa
Solidagro
Solidarité Mondial
Studio Globo
Trias
ULB-Coopération 
Unicef
Univ. Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
VIA Don Bosco
Vlaamse jeugdraad
Vredeseilanden
Vrouwenraad
Wereldsolidariteit - Solidarité Mondiale
WWF

Het platform 
‘Perspective2030’ 

is een nationale 
coalitie die streeft 
naar de effectieve 

verwezenlijking van 
de volledige Agenda 
2030 voor duurzame 

ontwikkeling, 
zowel in België, als 

mondiaal door middel 
van het buitenlands 
beleid. Het platform 

Perspective2030 
wordt gecoördineerd 

door 11.11.11 en 
zijn Franstalige 

tegenhanger 
CNCD-11.11.11, 

en bestaat uit de 
volgende leden:


