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De context van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 
 

Agenda 2030 

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die in 2015 werd goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties (VN), definieert 17 mondiale duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen (in het Engels Sustainable Development Goals – SDG’s), die nader zijn 

uitgewerkt in 169 subdoelstellingen, en vormt zo het mondiale kader ter zake. Deze doelstellingen - die 

een onlosmakelijk geheel vormen - hebben betrekking op de sociale, de milieu-, de economische en de 

institutionele dimensies die aan duurzame ontwikkeling ten grondslag liggen. Ze hebben een universeel 

karakter, wat betekent dat ze op mondiaal niveau ten uitvoer moeten worden gelegd. 

Europees kader  

De Europese Unie (EU) is vastbesloten een leidende rol te spelen bij de tenuitvoerlegging van de Agenda 

2030. Ze is voornemens de SDG's te integreren in al haar beleid en initiatieven en brengt regelmatig 

verslag uit over de vooruitgang die de EU boekt bij de verwezenlijking van de SDG's. In het kader van de 

Europese Green Deal heeft de Commissie zich ertoe verbonden het macro-economische 

coördinatieproces van het Europees semester te heroriënteren om de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties erin te integreren, teneinde deze doelstellingen 

een centrale plaats te geven in de beleidsvorming van de EU. De integratie van de SDG's zal ook 

plaatsvinden via het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP), dat het instrument is voor de opvolging 

en de evaluatie van de nationale component van de Europese strategie. 

Nationaal kader 

In België berust het wettelijke kader inzake duurzame ontwikkeling (wet van 05/05/1997) op een cyclus 

voor het uitwerken van Federale Plannen voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO) en het opstellen van 

Federale Rapporten inzake Duurzame Ontwikkeling, alsook op een federale langetermijnvisie over 

duurzame ontwikkeling (LTV). Het FPDO bevat federale acties en maatregelen om de SDG’s te 

verwezenlijken. Het Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling evalueert de prestaties van België 

m.b.t. de verwezenlijking van de SDG’s (tegen 2030). De LTV bevat een ambitieniveau dat zich vertaalt 

in langetermijndoelstellingen (horizon 2050) die de door de regering gewenste stand van zaken op het 

vlak van duurzame ontwikkeling in ons land beschrijven, alsook een of meer indicatoren voor elk van 

deze doelstellingen, om de voortgang naar deze doelstellingen in ons land op te volgen en te evalueren. 

Het Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling wordt om de twee jaar gepubliceerd door het 

Federaal Planbureau (FPB). Om de vooruitgang van België naar de verwezenlijking van de SDG’s te 

evalueren, maakt het FPB gebruik van een methode die erin bestaat de subdoelstellingen van de VN te 

selecteren die relevant zijn voor België, vertrekkende van de verbintenissen die ons land al is 

aangegaan, alsook indicatoren op te volgen om te meten welke vorderingen België heeft gemaakt op 

weg naar de verwezenlijking van deze subdoelstellingen. Het Federaal Rapport inzake Duurzame 

Ontwikkeling 2017 van het FPB bevatte 34 opvolgingsindicatoren die werden voorgesteld in de 

“Voluntary National Review”, die België in juli 2017 heeft voorgesteld aan de VN. In zijn Federaal Rapport 

inzake Duurzame Ontwikkeling 2019 voegde het FPB daar nog 17 nieuwe indicatoren aan toe en maakt 

het een balans op van 51 opvolgingsindicatoren. Het volgende Federaal Rapport inzake Duurzame 

Ontwikkeling wordt in 2021 verwacht. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997050535&table_name=wet
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/broch_do_plan_poddo_2009_nl.pdf
https://www.plan.be/publications/publication-1910-nl-welke+prioriteit+voor+een+duurzame+ontwikkeling+federaal+rapport+inzake+duurzame+ontwikkeling+2019
https://www.duurzameontwikkeling.be/sites/default/files/document/files/publicatie_langetermijnvisie_122014_nl_v01.pdf
https://www.duurzameontwikkeling.be/sites/default/files/document/files/publicatie_langetermijnvisie_122014_nl_v01.pdf
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Het FPDO bevat, per cyclus van 5 jaar, de federale acties en maatregelen om enerzijds de internationale 

en Europese verbintenissen en anderzijds de doelstellingen van de federale langetermijnvisie (2050) 

over duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.  Deze acties worden uitgevoerd door de federale 

administraties en op regelmatige basis geëvalueerd door de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het 

Federaal Planbureau. Sinds 1999 werden twee Federale Plannen voor Duurzame Ontwikkeling 

opgesteld: het FPDO 2000-2004 en het FPDO 2004-2008. Door de toenmalige politieke context en de 

hervorming van de wet is het FPDO 2009-2012 in de voorontwerpfase gebleven. Daarom werd het FPDO 

2004-2008 verlengd tot in 2012. Sindsdien werd geen enkel FPDO meer aangenomen. Binnen de 12 

maanden na de installatie van een nieuwe federale regering zal een nieuw FPDO moeten worden 

vastgesteld. 

 


