
17 SDG’S IN EEN OOGOPSLAG

Maatschappelijk  
belang wordt 
bedrijfsbelang
De Verenigde Naties verankerden de belangrijkste 
maatschappelijke uitdagingen in de wereld in  
17 duurzaamheidsdoelstellingen, de zogenaamde 
Sustainable Development Goals (SDG’s). Ze vormen  
de hoeksteen om tegen 2030 armoede uit te roeien, 
ongelijkheid aan te pakken en het milieu en de 
wereldvrede te beschermen. En zo de toekomst  
van uw eigen bedrijf te verzekeren.

Het is onmogelijk om een sterk en bloeiend bedrijf uit te 

bouwen in een wereld met toenemende ongelijkheid, 

armoede, klimaatverandering en onrust… De 17 SDG's - 

onderverdeeld in 169 concrete subdoelstellingen - vormen een 

belangrijke leidraad voor bedrijven om de positieve impact van hun 

activiteiten te maximaliseren. Alle stakeholders verwachten immers 

dat een bedrijf zijn eigenbelang en dat van de maatschappij verzoent 

in zijn corebusiness. Een bedrijf dat niet positief bijdraagt tot de 

samenleving, isoleert op termijn zichzelf en wordt hoe langer hoe 

meer in de steek gelaten door zowel de consument, de medewerker 

als de aandeelhouder.

PEOPLE, PLANET, PROSPERITY 
+ PEACE & PARTNERSHIP
Tot nu toe draaide duurzame ontwikkeling altijd rond drie P’s: People 

(mens), Planet (planeet) en Prosperity (voorspoed) (zie 'Wat betekent...' 

op p. 4). De SDG’s die de algemene vergadering van de Verenigde 

Naties in 2015 goedkeurde, vormen de hoeksteen van de Agenda 

2030 voor duurzame ontwikkeling (zie 'Wat betekent...' op p. 4), 

maar voegen er nog twee P’s aan toe: Peace (vrede) en Partnership 

(partnerschap). Het begrip vrede vormt de grondslag voor de andere 

pijlers en werd daarom toegevoegd, net als partnerships, die ook als 

onmisbaar worden beschouwd om de SDG-doelstellingen te halen. 

 

Het einddoel van die 17 doelstellingen? Komen tot een wereld 

die duurzaam is in zijn globaliteit. Anders gezegd, een wereld 

die ‘sociaal rechtvaardig, ecologisch veilig en economisch 

welvarend’ is. Het toepassingsgebied is dus heel ruim. Het 

gaat over gezondheid en opleiding, over fatsoenlijk werk, 

duurzame productie- en consumptiepatronen, maar evengoed 

over het behoud van de ecosystemen. Of nog, over het 

verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen.

Om de ambitie (en draagwijdte) van het programma beter te begrijpen, 

moet u weten dat de SDG’s twee mondiale ‘agenda’s’ bundelen, 

namelijk die van duurzame ontwikkeling en die van ontwikkelingssamen-

werking (de zgn. millenniumdoelstellingen voor het zuiden of Millennium 

Development Goals met 2015 als deadline). Voor het eerst worden 

duurzame ontwikkeling én de uitroeiing van armoede verenigd in een 

gemeenschappelijk systeem met ‘transversaliteit’ en ‘universaliteit’ als 

fundamentele pijlers. Dat betekent dat de doelstellingen een oproep tot 

actie zijn aan alle stakeholders op alle niveaus – staten, overheden, eco-

nomische en private actoren, burgermaatschappij en burgers – zowel in 

het noorden als in het zuiden, arm, rijk of met een gemiddeld inkomen.

Met die doelstellingen erkennen de leiders van de landen 

die de SDG’s onderschrijven, dat de uitroeiing van armoede 

gepaard moet gaan met strategieën die de economische groei 

versterken en beantwoorden aan een reeks maatschappelijke 

behoeften, zoals gezondheid, opvoeding, sociale bescherming 

en werkgelegenheid. En dat die strategieën tegelijk de 

klimaatopwarming moeten tegengaan en het milieu beschermen.
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De SDG’s beschrijven 
het enige leefbare 
model voor een groei 
op lange termijn

Hoewel de SDG’s juridisch niet afdwingbaar zijn, wordt van de 

regeringen verwacht dat ze er hun schouders onder zetten en 

nationale kaderrichtlijnen invoeren om die 17 doelstellingen (en hun 

concrete subdoelstellingen) te bereiken. De overheden staan in voor 

de opvolging en analyse van de geboekte vooruitgang. Hiervoor 

zullen ze kwaliteitsvolle en gemakkelijk toegankelijke gegevens 

moeten verzamelen. De opvolging en analyse op regionaal niveau 

zullen steunen op de nationale analyses en zo op hun beurt bijdragen 

tot de opvolging en analyse wereldwijd. 

TOEPASSING IN BELGIË
België is een van de eerste Europese landen die duurzame 

ontwikkeling hebben opgenomen in hun Grondwet. De federale 

overheden, maar ook de gewesten, werkten ieder op hun eigen 

niveau een actieplan voor duurzame ontwikkeling uit. De uitvoering 

van Agenda 2030 in België berust op een aantal strategieën 

voor duurzame ontwikkeling die op de verschillen de 

bevoegdheidsniveaus zijn aangenomen. Voor meer details, 

raadpleeg de onderstaande websites van de overheden – 

de directe links vindt u in de digitale tekst op www.vbo.be.

- Federaal (www.health.belgium.be): In 2050 – Een strategische 
federale langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling, met  

55 langetermijndoelstellingen tegen 2050, een lijst van indicatoren 

en de federale plannen voor duurzame ontwikkeling. 

- Vlaanderen (www.vlaanderen.be): Visie 2050 – 
Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen, die de 

derde strategie voor duurzame ontwikkeling vormt. 

- Wallonië (www.wallonie.be): de tweede Stratégie 
wallonne pour le développement durable. 

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest (www.prdd.brussels): 

het Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling.

- Duitstalige Gemeenschap (www.ostbelgienlive.be):  

het Second Regional Development Concept. 

De Interministeriële Conferentie voor Duurzame 

Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de algemene 

coördinatie voor het implementeren van de SDG’s 

in België. Na raadpleging van de belanghebbende 

partijen heeft ze in 2017 de tekst goedgekeurd van 

een eerste Nationale Strategie voor Duurzame 
Ontwikkeling (NSDO, op www.sdgs.be). Daarin 

verbinden alle betrokken overheden zich ertoe om 

samen tweemaal per jaar verslag uit te brengen over 

de uitvoering van Agenda 2030. Binnen die context 

zullen ze ook een brede dialoog aangaan met de 

belangrijkste actoren: de burgermaatschappij, de 

privésector en de parlementen. Het Interfederaal 

Instituut voor de Statistiek monitort de vooruitgang die 

wordt geboekt met de SDG’s. 
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www.vbo.be
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/in_2050_-_een_strategische_federale_langetermijnvisie_voor_duurzme_ontwikkeling.pdf
https://www.health.belgium.be/nl/2050-een-strategische-federale-langetermijnvisie-voor-duurzame-ontwikkeling
https://www.health.belgium.be/nl/2050-een-strategische-federale-langetermijnvisie-voor-duurzame-ontwikkeling
http://www.vlaanderen.be/int/europese-unie/sites/iv.devlh.vlaanderen.be.int.europese-unie/files/documenten/20150923_visie_2050.pdf
http://www.vlaanderen.be/int/europese-unie/sites/iv.devlh.vlaanderen.be.int.europese-unie/files/documenten/20150923_visie_2050.pdf
http://www.vlaanderen.be/int/europese-unie/sites/iv.devlh.vlaanderen.be.int.europese-unie/files/documenten/20150923_visie_2050.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/160825_swdd2_sans_annexes.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/160825_swdd2_sans_annexes.pdf
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/160825_swdd2_sans_annexes.pdf
http://www.gpdo.brussels
http://www.gpdo.brussels/
http://www.ostbelgienlive.be/PortalData/2/Resources/downloads/rek/Concept_de_D_veloppement_R_gional_-_Synth_se_Tome_4.pdf
http://www.ostbelgienlive.be/PortalData/2/Resources/downloads/rek/Concept_de_D_veloppement_R_gional_-_Synth_se_Tome_4.pdf
http://www.sdgs.be


 HOEVER STAAN WE?  
Een eerste verslag (vrijwillig Nationaal 

Rapport) over hoe ons land vordert met de 

SDG’s werd op 18 juli 2017 voorgesteld aan 

de Verenigde Naties. U vindt het rapport terug 

op https://sustainabledevelopment.un.org 

(ga naar ‘States/Belgium’).

Na die eerste oefening houden de federale 

overheid en de gewesten de SDG’s 

momenteel tegen het licht. Ze leggen ze 

naast het beleid en de doelstellingen op 

federaal en regionaal niveau om de stand 

van zaken volledig in kaart te brengen 

en eventuele ‘gaps’ bloot te leggen. 

Volgens een recente studie 1 van de OESO 

(Organisatie voor Economische Samen-

werking en Ontwikkeling) haalt België op 

dit moment 11 van de 169 SDG-subdoel-

stellingen. De studie toont hoe ver de 

huidige situatie nog is verwijderd van de 

becijferde subdoelstellingen voor 2030. 

Aan de hand van een set van 126 indicatoren werd de 

situatie gemeten voor 93 van de 169 subdoelstellingen 

(zie figuur hieronder). 

De figuur illustreert de Belgische vorderingen voor elk 

van de subdoelstellingen. Hoe langer de balkjes, hoe 

dichter bij de doelstelling van 2030. Elk balkje staat 

voor een subdoelstelling. De subdoelstellingen zijn 

gegroepeerd per SDG en de doelstellingen zijn 

gegroepeerd in functie van de vijf hoofdthema’s 

(People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership) 

van Agenda 2030.

Als we de resultaten vergelijken met het gemiddelde 

van de OESO-landen, zien we dat België op het punt 

staat om SDG 6 (water) en 14 (oceanen) te behalen. We 

doen beter dan het OESO-gemiddelde wat betreft de 

gelijkheid van mannen en vrouwen (SDG 5), welvaart 

(SDG 8) en partnerschappen (SDG 17). Hoewel we voor 

de andere resultaten gemiddeld scoren, boekt ons 

land de zwakste resultaten inzake milieudoelstellingen. 
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1 Volledige studie beschikbaar op www.oecd.org

Bron: Measuring distance to the SDG targets, An assessment of where OECD countries stand, OECD, June 2017

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/belgium
http://www.oecd.org/std/OECD-Measuring-Distance-to-SDG-Targets.pdf


INFO 
GRAFIEK

Bronnen: Statistics Belgium, Eurostat, Unstat, 

Climat.be, Enquête Solidaris 2016, NVR Belgium 2017

SUSTAINABLE CITIES 
& COMMUNITIES Tegen 2030 zullen naar 

verwachting 6 op 10 mensen 

in stedelijke gebieden 

wonen.

Tussen 1995 en 2004 steeg het 

aantal woningen met 19,1%.

RESPONSIBLE

CONSUMPTION 

& PRODUCTION
9,6 miljard mensen in 2050 = 

hulpbronnen van 3 planeten nodig 

om de huidige levensstandaard te 

behouden.

Ons land recycleert meer dan 80% 

van de verpakkingen.

NO 
POVERTY

20,7% van de bevolking loopt 

een ‘armoederisico’, de 

meerderheid zijn vrouwen.

836 miljoen mensen 

leven in extreme 

armoede.

ZERO
HUNGER

14% van de volwassen 

bevolking is zwaarlijvig.

1 persoon op 

9 lijdt honger.

REDUCED
INEQUALITIES De inkomensongelijkheid steeg 

tussen 1990 en 2010 met 11% in 

de ontwikkelingslanden.

De Gini-coëfficiënt van het gelijkwaardig 

beschikbaar inkomen bedraagt 25/100 

(0 = perfecte gelijkheid van lonen, 

inkomsten en levensstandaard) (2014).

INDUSTRY, INNOVATION
& INFRASTRUCTURE

Onderontwikkelde infrastructuur 

beperkt de toegang tot gezond- 

heidszorg en onderwijs.

De industrie vertegenwoordigt 

14,7% van het Belgisch bbp (2014).

GOOD HEALTH
& WELL-BEING 6 miljoen kinderen sterven elk 

jaar voor hun 5de verjaardag.

18% van de bevolking 

rookt dagelijks.

DECENT WORK &
ECONOMIC GROWTH

De ontwikkelingslanden kennen 

een gemiddelde jaarlijkse groei 

van 3,1% (2014).

Het industrieaandeel in onze export daalde 

van 80% (in 2000) naar 71,4% (in 2016).

GENDER
EQUALITY

Zo’n 2/3 van de ontwikkelingslanden 

bereikte de gendergelijkheid in het 

lager onderwijs.

De raden van bestuur tellen 

minder dan 25% vrouwen.

CLEAN WATER
& SANITATION Watertekort teistert 

meer dan 40% van 

de wereldbevolking.

Ons land verdeelt 680 miljoen 

m³ drinkbaar water in het hele 

grondgebied (2015).

AFFORDABLE AND 
CLEAN ENERGY

3 miljard mensen hangen af van hout, 

houtskool of dierlijk afval om te koken 

en te verwarmen.

7,9%, dat is het aandeel hernieuwbare 

energie in het eindenergieverbruik (2015).

QUALITY
EDUCATION 103 miljoen jongeren 

missen de basisvaar-

digheden.

44% van de 30- tot 34-jarigen 

heeft een diploma hoger 

onderwijs (2014).

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS In 2016 daalde de wereld-

wijde stroom van directe 

buitenlandse investeringen 

met 7% t.o.v. 2015.

In 2016 besteedt de Belgische overheid 

0,5% van het bruto binnenlands inkomen 

aan ontwikkelingssamenwerking (doel is 

0,7% in 2030). 

PEACE, JUSTICE
& STRONG
INSTITUTIONS 35,5% van de landen richtte 

een nationaal instituut voor 

de rechten van de mens op.

75,6% van de Belgen is erg ongerust over de 

toekomst van zijn kinderen (enquête 2016).
LIFE 
ON  LAND

Elk jaar gaat 12 miljoen hectare verloren 

aan droogte en woestijnvorming.

28,4% van de zoogdiersoorten in 

België is bedreigd.

LIFE 
BELOW WATER De mariene en kusthulpbronnen 

en -industrieën worden geschat 

op 3000 miljard dollar, of zo’n 5% 

van het wereldwijde bbp.

De zeevaart daalt sinds 2010, maar de 

volumes stijgen weer sinds 2013.

CLIMATE
ACTION De wereldwijde uitstoot van  

koolstofdioxide (CO2) steeg 

met bijna 50% sinds 1990.

De temperatuur stijgt constant 

met 0,4 °C per decennium.

SYNOPSIS VAN DE DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN
De SDG’s kunnen worden opgedeeld in vijf hoofdthema’s. Zo vallen de SDG's 1 

t.e.m. 15 samen met de thema's 'mens' (People), 'planeet' (Planet) en 

'voorspoed' (Prosperity). SDG's 16 en 17 behoren respectievelijk bij 'vrede' 

(Peace) en 'partnerschap' (Partnership). Waarover gaat het precies? Een 

voorstelling in beelden, woorden en cijfers helpt om beter te begrijpen welke 

talrijke uitdagingen ze inhouden (zie ook ‘Wat betekent…’ op p. 4).
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