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De werkgroep heeft tijdens zes vergaderingen (02.04, 21.05, 13.06, 10.09, 24.10, 05.12) en 

veel mailverkeer het voorontwerp van het in 2018 gelanceerde Federaal Plan voor Duurzame 

Ontwikkeling (VOP) verder uitgewerkt. Het doel was om vóór de federale verkiezingen in mei 

2019 een lijst van prioritaire thema's en acties op te stellen die het volgende plan zouden 

kunnen structureren op basis van een brede dialoog met de stakeholders. Na de drie 

dialoogfasen in 2018 en 2019 (cf. Activiteitenverslag ICDO 2018 en 2019), heeft de werkgroep 

volgens de volgende fases gewerkt:  

a) Verzamelen van de interdepartementale acties 

- Verzamelen van interdepartementale actieprojecten (2019): op basis van de 5 assen 

en 19 thema's die met de stakeholders werden geïdentificeerd, hebben de ICDO-

leden de deskundigen van hun administraties geraadpleegd, zodat mogelijke 

actiepistes kunnen worden vastgesteld om deze uitdagingen aan te gaan. Eind 2019 

werden er een vijftigtal fiches ontvangen en in de werkgroep besproken. 

- Op basis van verschillende thematische clusters werden de voorstellen verfijnd onder 

deskundigen van de federale administraties en werden er ook nieuwe 

actievoorstellen ontvangen (januari - maart 2020). Er werden diepgaande discussies 

gevoerd in thematische subgroepen:  

o Financiering van de sociale samenhang (21.01);  

o Richtsnoeren en NPSI (23.01);  

o Optimale arbeidsomstandigheden (28.01);  

o Duurzame economie (30.01); 

o Veranderen van mobiliteitsmodel (04.02;,  

o Risicobeheer (10.02);  

o Toegang tot justitie voor iedereen (13.02);  

o Toegang tot rechten (18.02);  

o Internationaal (18.02);  

o Sociale samenhang (27.02);  

o Universele sociale bescherming (27.02);  

o Armoedebestrijding (10.03). 

b) Compilatie en structurering van de bijdragen 

- Een eerste compilatie werd op 22.04 aan de deskundigen van de werkgroep 

overgemaakt om de formuleringen te verduidelijken en lacunes te identificeren (met 

betrekking tot de federale bevoegdheden en de SDG's). Na een reeks wijzigingen 

werd een aangepaste versie overgemaakt, die tijdens een vergadering op 30.06 in 

een videoconferentie werd besproken. Aangezien er nieuwe elementen ontbraken 

voor de eventuele aanpassingen met betrekking tot de Europese Green Deal of de 

integratie van "post-covid"-relancemaatregelen, werd beslist om de deadline voor 



deze bijdragen uit te stellen tot midden juli. Ten slotte is de werkgroep op verzoek 

van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven overeengekomen 

om een vereenvoudigde inhoudsopgave toe te zenden om een overzicht te geven 

van de behandelde thema’s. 

- Op 16.07 werd een nieuwe gecompileerde versie overgemaakt aan de leden van de 

werkgroep. Deze gestabiliseerde versie bevatte de voorstellen voor 

interdepartementale acties en richtsnoeren. Er werd beslist om het regeerakkoord af 

te wachten en daarna pas de versie bij te werken in het licht van de evolutie van de 

Europese context (Europese Green Deal en relancebeleid) en de gezondheidscrisis. 

Sommige deskundigen hebben de geplande acties al een eerste keer gevalideerd met 

hun hiërarchie. 

c) Update, validaties en bevolkingsraadplegingsinstrument 

- Half oktober is het FIDO begonnen met de bijwerking van de tekst door de relevante 

elementen van het regeerakkoord en de aanbevelingen van de studie die ze had 

laten uitvoeren over de opname van een "duurzame relance" erin. Half november 

werd een bijgewerkte versie aan de werkgroep overgemaakt. De werkgroep werd 

gevraagd om de acties SMART te formuleren en de voorgestelde acties te toetsen 

aan de beleidsnota's van hun respectieve minister(s). Op verzoek van de deskundigen 

vond op 17.11 een online vergadering plaats om de deadlines te verduidelijken. Om 

de wettelijke termijn in acht te nemen die voorziet in de aanneming van het volgende 

plan één jaar na de aanneming van het regeerakkoord, heeft het secretariaat 

termijnen voorgesteld die sommige leden te kort vonden. Er werd een alternatieve 

planning voorgesteld om ervoor te zorgen dat de ICDO het plan eind januari 2021 in 

de plenaire vergadering kan aannemen. 

- Na verschillende grondige herlezingen en dankzij de inzet van veel deskundigen werd 

een nieuwe gecompileerde versie naar de werkgroep gezonden, zodat de 

onopgeloste punten op 08.12 in een vergadering op afstand/online konden worden 

besproken. Ook het instrument voor de bevolkingsraadpleging werd besproken om 

het advies dat de ICDO hierover aan de minister moet uitbrengen, voor te bereiden. 

 


