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De activiteiten van de WG zijn vooral toegespitst op de uitvoering van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s) binnen de federale 

overheid. 

Opvolging van de Gap Analysis 

Ten gevolge van de publicatie van de gap analysis die de afstand tussen de bestaande 

engagementen en de SDG’s evalueert, hebben enkele FOD’s op de analyse gereageerd en 

nuances aangebracht: verduidelijking van de verantwoordelijkheden van de FOD’s, 

toevoeging van engagementen of indicatoren, terugkerende activiteiten van de FOD’s etc. 

Het secretariaat heeft de update voortgezet op basis van de algemene beleidsnota’s en de 

thematische plannen die de regering heeft goedgekeurd. 

Voorbereiding van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO) 

Wat betreft de uitwerking van nieuwe acties in antwoord op de gap analysis, worden twee 

pistes nagestreefd: op politiek niveau gaat het om de opstelling van een federaal miniplan 

duurzame ontwikkeling, en op administratief niveau om de lancering van het 

voorbereidingsproces voor het volgende Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO). 

- Het kabinet van minister M.-C. Marghem heeft bilateraal overlegd met alle 

regeringsleden met uitzondering van de kabinetten-Jambon en -De Block. Enkele 

kabinetten hebben fiches bezorgd met acties die ze willen realiseren tegen het einde 

van de legislatuur om te beantwoorden aan de SDG’s, maar er ontbreken nog veel 

fiches. Het kabinet heeft het overleg voortgezet en wou het punt in september 

voorleggen aan de Ministerraad. Dit tijdschema kon echter niet worden 

gerespecteerd. 

- De werkgroep “Federale Strategie” stelde , na de vergadering van 07/06/2018, aan de 

plenaire vergadering van de ICDO voor om een participatieproces te lanceren van bij 

het begin van de voorbereidingswerken voor het FPDO. Op die manier hopen de leden 

een dynamiek van dialoog op gang te brengen met het maatschappelijk middenveld 

en de uitdagingen te harmoniseren vóór de officiële openbare raadpleging waarin de 

wet voorziet. In overleg met de leden heeft het secretariaat een lijst opgesteld met te 

raadplegen organisaties: de leden van de voornaamste federale adviesraden en van de 

specifieke organen die werken rond duurzame ontwikkeling. Er werden drie fases 

gepland: 

o de verzameling van individuele bijdragen via een schriftelijke raadpleging (eind 

september); 

o een dialoog tussen de leden van de WG Federale Strategie en elke 

maatschappelijke groep afzonderlijk (vier vergaderingen in december); 

o een dialoog tussen de WG Federale Strategie en de vertegenwoordigers van de 

maatschappelijke groepen (maart 2019). 



 

Na ontvangst van de schriftelijke bijdragen (26 antwoorden van de 46 geraadpleegde 

organisaties) werd een eerste synthese ervan opgemaakt en verstuurd naar de leden 

(half oktober 2018). Deze werd aangevuld met de bijdragen van enkele FOD’s (eind 

november 2018). Vervolgens heeft de werkgroep op zijn vergadering van 29 november 

2018 de inhoud van deze synthese besproken en de volgende vergaderingen met de 

belanghebbenden voorbereid. De synthese werd begin december 2018 naar de 

deelnemende organisaties verstuurd als basis voor de dialogen met elke 

maatschappelijke groep. 

 

Het resultaat van deze dialogen zal aanleiding geven tot een nieuwe synthese die 

opnieuw naar de deelnemende organisaties zal worden verstuurd met het oog op een 

laatste dialoog in de lente van 2019. 

 

Het doel is om vóór de volgende federale verkiezingen van mei 2019 tot een structuur 

te komen die de gemeenschappelijke richtlijnen voor alle FOD’s en actiepistes bevat. 

 

Seminar over de opvolgingsindicatoren van de SDG’s 

In samenwerking met de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau heeft 

de ICDO een seminar over de opvolgingsindicatoren van de SDG’s georganiseerd 

(29/03/2018). Het seminar had als doel mechanismen op te zetten om een totaalbeeld van de 

talrijke indicatoren en informatie hierover te garanderen, te waken over de coherentie tussen 

de informatie van de federale administraties en de experten statistiek van het Interfederaal 

Instituut voor de Statistiek en aldus een netwerk uit te bouwen om de goede 

informatiestroom te verzekeren. 

Een dertigtal deelnemers zijn bijeengekomen om de lopende werkzaamheden te bespreken, 

hun ervaringen te delen en aanbevelingen te formuleren voor de komende werkzaamheden. 

Er werd onder meer overeengekomen dat het secretariaat van de ICDO contact zou opnemen 

met het voorzitterschap van de WG van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek om een 

stramien op te maken dat toelaat de nodige informatie te verzamelen en contactpersonen te 

identificeren. 

 


