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De CRB stelt voor de set opvolgingsindicatoren van de 

milieugerelateerde SDG’s aan te vullen  
 

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) formuleert in zijn verslag “Ambitieniveau en 
opvolgingsindicatoren betreffende de milieugerelateerde SDG’s van de VN” aanbevelingen ter 
verbetering van de set indicatoren die door het Federaal Planbureau (FPB) worden opgevolgd met 
het oog op de volgende federale rapporten over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel de 
SDG’s (Sustainable Development Goals) genoemd. Die aanbevelingen hebben een tweeledig doel: 
bijdragen aan de uitwerking van het monitoringproces met betrekking tot de uitvoering van de Agenda 
2030 voor Duurzame Ontwikkeling, en de rol van de sociale dialoog in de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van het beleid inzake duurzame ontwikkeling versterken.  

Het verslag “Ambitieniveau en opvolgingsindicatoren betreffende de milieugerelateerde SDG’s van de 
VN” is het resultaat van het grondige werk dat de (sub)commissies van de CRB hebben verricht over 
de SDG 7 “Betaalbare en duurzame energie”, de SDG’s 9 “Industrie, innovatie en infrastructuur” en 11 
“Duurzame steden en gemeenschappen” op het vlak van duurzame mobiliteit, de SDG 12 
“Verantwoorde consumptie en productie” en de SDG 13 “Klimaatactie”.   

Dit verslag doet twee vaststellingen:  

1. te weinig milieugerelateerde subdoelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN 
hebben een cijferdoel. Om de vorderingen van België naar het bereiken van de SDG’s te kunnen 
evalueren, is het echter belangrijk  een meetbaar, coherent en binnen een welomschreven 
tijdsbestek haalbaar traject vast te stellen, dat ook in lijn is met de doelstellingen die ter zake op 
Europees, federaal en gewestelijk niveau werden bepaald;  

2. de huidige set opvolgingsindicatoren die het FPB in samenwerking met het Interfederaal 
Instituut voor de Statistiek (IIS) heeft ontwikkeld, is niet volledig genoeg om een gepaste 
evaluatie te leveren van de vooruitgang die België heeft geboekt in de richting van de hierboven 
genoemde milieudoelstellingen.   

Op basis van deze vaststellingen vraagt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven dat:  

1. een duidelijk traject wordt uitgestippeld naar het bereiken van deze SDG’s (en dus ook van 
de doelstellingen die ter zake op Europees, nationaal en gewestelijk niveau werden vastgelegd); 
het is noodzakelijk dat indicatoren het mogelijk maken de verwezenlijking hiervan op te volgen; 

2. de huidige set opvolgingsindicatoren, die werd ontwikkeld door het FPB in samenwerking 
met het IIS, wordt aangepast en aangevuld opdat de beste indicatoren worden gehanteerd om 
de vooruitgang van België naar deze SDG’s te evalueren.  

In de bijgaande tabel wordt de set opvolgingsindicatoren beschreven die de CRB aanbeveelt om de 
vorderingen van België naar het bereiken van de milieugerelateerde SDG’s zo adequaat mogelijk te 
evalueren. 

Dit verslag zal later worden aangevuld met de werkzaamheden die momenteel in de CRB en in de NAR 
worden uitgevoerd rond de SDG’s 1 “Geen armoede”, 4 “Kwaliteitsonderwijs”, 5 “Gendergelijkheid”, 8 
“Waardig werk en economische groei” en 10 “Ongelijkheid verminderen”. 

Contextualisering 

In september 2015 hebben alle lidstaten van de VN, waaronder België, de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling goedgekeurd, die een geheel van 17 mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
(Sustainable development goals - SDG’s) – nader gepreciseerd in 169 subdoelstellingen – bevat om 
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komaf te maken met armoede en ongelijkheid, de planeet en het leefmilieu te beschermen en vrede en 
welvaart voor iedereen te vrijwaren.  In België publiceert de Task Force Duurzame Ontwikkeling (TFDO) 
van het Federaal Planbureau (FPB) om de twee jaar een federaal rapport inzake duurzame 
ontwikkeling, waarin het de prestaties van België m.b.t. het bereiken van de doelstellingen van de 
Agenda voor duurzame ontwikkeling van de VN evalueert. Daartoe hanteert het FPB een methode die 
erin bestaat de subdoelstellingen van de VN te kiezen die relevant zijn voor België, uitgaande van de 
verbintenissen die het land al is aangegaan, en indicatoren op te volgen om de vooruitgang van België 
naar het bereiken van die subdoelstellingen te meten. Het Federaal rapport inzake duurzame 
ontwikkeling 2017 van het FPB bevatte de 34 opvolgingsindicatoren die werden voorgesteld in de 
“Voluntary National Review”, die België in juli 2017 in de VN presenteerde. In zijn Federaal rapport 
inzake duurzame ontwikkeling 2019 heeft het FPB 17 nieuwe indicatoren toegevoegd en maakt het een 
balans op van 51 opvolgingsindicatoren.  

Het verslag “Ambitieniveau en opvolgingsindicatoren betreffende de milieugerelateerde SDG’s van de 
VN” kan worden geraadpleegd op https://www.ccecrb.fgov.be. 

Voor meer informatie: Kris Degroote, kris.degroote@ccecrb.fgov.be, 02 233 89 00. 

 

 

  

https://www.plan.be/admin/uploaded/201906250851500.REP_TFDD2019_11924_N.pdf
https://www.plan.be/admin/uploaded/201906250851500.REP_TFDD2019_11924_N.pdf
https://www.plan.be/admin/uploaded/201906250851500.REP_TFDD2019_11924_N.pdf
https://www.plan.be/admin/uploaded/201906250851500.REP_TFDD2019_11924_N.pdf
https://www.ccecrb.fgov.be/
mailto:kris.degroote@ccecrb.fgov.be
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ENERGIE                                     

(SDG 7)

DUURZAME MOBILITEIT                           

(SDG's 9 en 11)

DUURZAME CONSUMPTIE EN 

PRODUCTIE (SDG 12)
KLIMAAT (SDG 13)

Bevolking die niet in staat is 

een geschikte temperatuur in 

de woning te behouden 

Traditionele gemotoriseerde 

mobiliteit in het 

personenvervoer,per 

energievorm en per afstand

Productie van gemeentelijk 

afval 

Slachtoffers van 

natuurrampen die verband 

houden met klimaat en 

luchtverontreiniging 

Verschil in finale 

elektriciteitsprijzen voor de 

energie-intensieve 

ondernemingen

Collectieve mobiliteit in het 

personenvervoer, per 

energievorm en per afstand

Productie van industrieel 

afval

Broeikasgasemissies (niet-

ETS)

Loss of Load Expectation
Zachte mobiliteit in het 

personenvervoer, per afstand

Recyclagegraad van 

gemeentelijk afval

Intensiteit van 

broeikasgasemissies per 

energieverbruik, per sector

Kritieke adequacy-periodes

Goederenvervoer over de 

weg, per energievorm en per 

afstand

Recyclagegraad van  plastic 

verpakkingsafval

Bijdrage aan de 

internationale verbintenis van 

100 Mrd USD voor 

klimaatgebonden uitgaven 

Hernieuwbare energie in het 

energieverbruik, totaal en per 

sector

Goederenvervoer per spoor, 

per energievorm en per 

afstand

Recyclagegraad van afval 

met uitzondering van groot 

mineraal afval

Hernieuwbare energie in de 

elektriciteitsproductie

Goederenvervoer op de 

binnenwateren, per 

energievorm en per afstand 

Terugwinningsgraad van 

bouw- en sloopafval 

Hernieuwbare energie in het 

elektriciteitsverbruik

Aantal uren dat gemiddeld 

per jaar verloren gaat in de 

files (totaal en tijdens de 

spitsuren)

Recyclagegraad van afval van 

elektrische en elektronische 

apparatuur

Energieverbruik per 

"productie-eenheid", per 

sector

Stiptheidsgraad van het 

reizigersverkeer per spoor 

(totaal en tijdens de 

spitsuren)

Totaal materiaalverbruik per 

inwoner

Bevolking die binnen een 

straal van minder dan een 

km van een stopplaats van 

gemeenschappelijk 

openbaar en/of privévervoer 

woont, gewogen door de 

frequentie van het 

vervoersaanbod aan deze 

stopplaatsen

Productiviteit van de 

hulpbronnen t.o.v. het totaal 

materiaalverbruik  

Bevolking die woont binnen 

een straal van minder dan 1 

km van een infrastructuur 

voor zachte mobiliteit 

Graad van circulair gebruik 

van materialen

Eco-innovatie-index

Privé-investeringen, banen 

en bruto toegevoegde 

waarde verbonden aan de 

sectoren van de circulaire 

economie

Octrooien verbonden aan 

recyclage en aan de 

secundaire grondstoffen


