
NOG MAAR TIEN 
JAAR TE GAAN…

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

et Sustainable Development Report 20201  dat in juni jongstleden werd 
gepubliceerd  geeft een overzicht van de scores en dashboards van de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable 
Development oals). et verslag brengt in kaart wat landen op het 
vlak van de   D s realiseren. aast de anal se van actuele kwesties 

omtrent duurzame ontwikkeling, bevat het data over de progressie van de 
D -indicatoren  de toekomst van die D s  tegen het licht van COV D-  en 

traject-berekeningen tot .

et verdict? n het algemeen boekten alle lidstaten vooruitgang. We zijn dus op de 
goede weg  maar de snelheid waarmee de D s erop vooruitgaan  blijft te traag 
om in  het einddoel te halen. Azië en het tille Oceaangebied hebben de 
meeste vooruitgang geboekt in  jaar. D    ( een armoede) en D   ( ndustrie  
innovatie en infrastructuur) hebben zich redelijk snel ontwikkeld. Andere bleven 
daarentegen hetzelfde of gingen er zelfs op achteruit. Dat is het geval voor D   
( een honger) en  D    (Leven op het land).

IMPACT COVID-19 
Bovenop de trage vooruitgang brengt ook de gezondheidscrisis door COV D-  
het behalen van de D s wereldwijd in het gedrang. De razendsnelle verspreiding 
van het virus noopte en noopt nog steeds tot lockdowns  met een wereldwijde 
economische ramp tot gevolg. obs gaan verloren en de gevolgen hakken er diep 
in  vooral bij kwetsbare bevolkingsgroepen. Volgens het ustainable Development 
Report 2020, is 90% van de landen in 2020 in een recessie beland. 

Vijf jaar geleden stapten de 
193 leden van de Verenigde Naties 
in de ambitieuze agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling. Die agenda 
werd vertaald naar 17 doelstellingen 
ingedeeld in 5 thema’s: De 5 ‘P’s’ 
voor People, Planet, Prosperity, 
Peace en Partnership. We hebben 
nog maar 10 jaar om die doelstel-
lingen te bereiken. Waar staat de 
wereld op dit moment? En waar 
staat België? Wat is de impact 
van COVID-19 op die doelstellingen?
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PLAN BEDRĲFSMATIGE VERPAKKINGEN

Het platform Verpakkingen binnen het VBO ijvert actief voor de transitie 
naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen. Daarom werkten 
we een ambitieus en doeltreffend plan uit voor dat soort verpakkingen.
Vandaag is niet alleen 80% van het op de markt gebrachte volume aan 
bedrijfsmatige verpakkingen herbruikbaar, de Belgische industrie kan ook 
bogen op een recyclagepercentage van 89,4% voor eenmalige verpakkingen 
(2019). De resterende 10,6% vertoont vaak zeer specifieke uitdagingen.

Het actieplan omvat concrete acties en specifieke 
doelstellingen rond zes thema’s: preventie, kennis, 
ecodesign, ecomodulatie, recyclage en traceerbaarheid. 
Dankzij een nauwe samenwerking en door alle 
stakeholders hun specifieke verantwoordelijkheid 
te laten opnemen, kunnen we ook in 2030 leiders in 
Europa blijven! Meer weten over het actieplan? 
Scan de QR-code.

1 epubliceerd door ustainable Development olutions etwork ( D )  dat werkt onder de auspiciën 

van de secretaris-generaal van de V .

2 tudie Wereldgezondheidsorganisatie  https: www.who.int classifications classification-of-diseases.

3 ustainable Development Report  https: dashboards.sdginde .org profiles bel 

4 https: www.plan.be uploaded documents .CP R L.pdf 

5 Deze studie werd uitgevoerd door de Antwerp anagement chool  in samenwerking met de 

CL Louvain en met de steun van talrijke organisaties  waaronder het VBO  https: cdn.uclouvain.be

groups cms-editors-ilsm csr-louvain-network documents rv stl sdg barometer E .pdf 
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 eenmalige bedrijfsmatige

verpakkingen op de markt gebracht
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herbruikbare bedrijfsmatige

verpakkingen op de markt gebracht
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bedrijfsmatig
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De verwachting is dat de schade door de pandemie 
nog lang zal aanhouden. Aanvullende schattingen 
voorspellen dubbel zoveel personen in e treme 
armoede. Dat zal ook gevolgen hebben voor de 
toegang tot onderwijs:  miljoen kinderen en 
jongeren e tra zouden stoppen met school of geen 
toegang hebben tot onderwijs in . Wat betreft 
de gezondheidszorg ( D    oede gezondheid 
en welzijn)  nemen COV D-  en tuberculose 
momenteel de eerste plaats in ua besmettelijke 
ziekten met de meeste doden ter wereld2.

lechts een paar milieudoelstellingen voeren er wel 
bij  zoals de D   ( limaatactie)  net door de 
terugval van de economische activiteit. aar dat 
is dus louter een tijdelijk effect.

BELGIË: MERKBARE 
VOORUITGANG, MAAR …
n datzelfde rapport prijkt België op een de plaats  

op 166 landen3. it de score van  op  kunnen we 
opmaken dat ons land merkbare vooruitgang boekt. 
Voor  doelstellingen zijn er nog inspanningen nodig  
voor  andere significante inspanningen en voor  
SDGs zelfs zware inspanningen. Op de milieudoel-
stellingen scoren we het slechtst, net als op SDG 2 
( een honger). et Planbureau4 analyseert 
regelmatig ook zelf de vooruitgang van België op het 
vlak van duurzaamheid. Ook al zijn de gebruikte 
indicatoren niet helemaal dezelfde  de trends lopen 
gelijk met het ustainable Development Report.

De tweede editie van de SDG5-barometer  die de 
vooruitgang meet van de ondernemingen, 
regeringen en andere Belgische organisaties in het 
realiseren van de D s  verscheen tijdens het laatste 

D -Forum van oktober . Enkele algemene 
conclusies:
• De D s zijn steeds beter gekend en een 

meerderheid van de organisaties heeft concrete 
stappen gezet om ze in hun strategie op te nemen.

• De belangrijkste redenen om de D s aan te nemen 
zijn het inlossen van de maatschappelijke 
verwachtingen en het verminderen van de sociale 
en milieurisico s met respect voor de gemeenschap 
waarin de organisaties werkzaam zijn.

• Een grote meerderheid van de respondenten die 
de  D s hebben goedgekeurd  communiceert 
zowel intern ( ) als e tern ( ) over haar 
doelstellingen.

• De ondernemingen geven voorrang aan SDG 8 
(Waardig werk en economische groei), SDG 3 
( oede gezondheid en welzijn) en D   ( ndustrie  
innovatie en infrastructuur).

COVID-19 is geen reden om de ambities terug te 
schroeven. We moeten blijven ijveren voor een 
transitie naar een duurzamere en veerkrachtigere 
economie. Alle stakeholders moeten daarbij hun 

verantwoordelijkheid nemen. De komende tijd zullen ondernemingen de D s 
steeds meer integreren in hun organisatie  op vrijwillige basis of om te 
beantwoorden aan de verschillende regelgevende initiatieven op Europees 
niveau die dat proces nog zullen versnellen. aar regelgeving mag niet de 
enige incentive zijn voor ondernemingen. Want het is een feit: vanaf het 
moment dat bedrijven de D s zien als een opportuniteit in plaats van een 
obstakel  oreren ze.
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