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Middag Duurzame Ontwikkeling
Hoe draagt ons land bij tot de 
SDGs?
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Rapporteringsmechanisme 2030ASD

• High Level Political Forum als centrale hub voor follow-up & 
review 2030ASD. Thema 2017: Eradicating poverty and 
promoting prosperity in a changing world (SDGs 1, 2, 3, 5, 9, 
14 + 17)

• Maar, geen rapporteringsverplichting naar HLPF, elke 
rapportering blijft vrijwillig. 

• Nationale Vrijwillige Reviews (NVR) 

• een jaarlijks SDG voortgangsrapport wordt voorgelegd aan 
het HLPF. Opgesteld door de VNSG, samen met VN systeem. 
Gebaseerd op  mondiale indicatoren + informatie 
geproduceerd door nationale statistische systemen en info 
verzameld op regionaal niveau. Huidig rapport (11 mei 
2017).

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&Lang=E


NVR richtlijnen 

Guidelines A/70/684: brede structuur, verder  (voorlopig nog) 
zeer los

UN Q&A for Voluntary National Reviews at the 2017 HLPF: 
• No stand-alone exercise
• Geen verplichting om te focussen op thematische HLPF SDGs
• NVR = rapport + Executive Summary + presentatie
• Stat. staat vrij
• Betrekken Stakeholders aangemoedigd

Relevante output UN HLPF:
• Lessons learned VN Secretariaat
• ECOSOC Pres factual summary + Key points

UNDESA workshops met 2016 & 2017 landen
ESDN, …
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Het BE NVR proces (1/2)

1. Beslissing CoorMulti: J/N
• Voldoende inhoud?
• Voldoende tijd en middelen?
• Voldoende politieke steun?

2. Inter-federale politieke stuurgroep onder leiding Premier

3. Speurtocht naar inhoud

politieke stuurgroep

IMCDO (interne) BuZa (externe) FRDO (civil society)

VL WL BXL

Administraties (FODs, PODs, instellingen …)

FED DE
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Het BE NVR proces (2/2)

4. Drafts opstellen: redactie comité (BuZa/DGD) + focal 
point/federale entiteit

5. Draft voorgesteld op Coormulti (3/04) -> betrokkenen 2 
weken voor feedback

6. Eind april nieuwe draft na feedback

7. Gedurende mei feedback periode voor civil society

8. 15 juni definitieve NVR afkloppen op CoorMulti

9. Derivaten (presentatie, brochure, communicatie, …)
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De BE NVR

• De BE NVR:
• +/- 60p., crisp, vlotte tekst, showcasing vs. geen pure goed

nieuwsshow + Statistische annex (Interfederaal Instituut voor
Statistiek) 

• Hoofdstukken: institutionele setup, SDGs, transversaal luik
(strategieën, advocacy). 



BE NVR: main messages (1/3)

BE bouwt op een lange DO traditie (fed wet 5 mei 1997 + art. 7bis GW)

Verschillende overkoepelende plannen en strategieën bij de federale 
entiteiten + institutioneel kaderwerk dat focust op samenwerking.  
Maar, meer werk blijft nodig!

Pear Learning federale entiteiten
High-level politieke impuls
Whole of government approach
Extra aandacht voor 2030ASD

Verhoogde samenwerking maatschappelijk middenveld & de private 
sector
Overzicht van de brede waaier aan acties extern/intern voor SDGs (!)
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BE NVR: main messages (2/3)

• Commitment BE overheid 2030ASD (leaving no one behind, 
rights-based approach)

• Commitment maatschappelijk middenveld & privésector

• Meeste acties rond SDGs: 3 (gezondheid), 5 (gender), 8 
(inclusieve en duurzame groei, waardig werk), 16 (vrede, 
veiligheid, sterke publieke diensten). 

• Uitdagingen: SDGs 4 (levenslang leren), 6, 14, 15 (water en 
luchtkwaliteit) , 7 (duurzame energie en energieverbruik), 13 
(broeikasgassen), 1 (mensen met risico tot armoede), 17 
(mobilisatie implementatiemiddelen). 
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BE NVR: main messages (3/3)

Internationale studies (vb. OESO Pilot Studies, SDSN & 
Bertelsmann Stichting) vormen ook analyses. Bevestigen BE 
sterk in gendergelijkheid en empowerment meisjes en vrouwen 
(SDG 5) + relatief succes strijd tegen armoede en ongelijkheid 
(SDGs 1, 5, 10)

 Dit is een inventarisatie, een basis voor verdere acties, voor 
verdere monitoring, voor verantwoordelijkheid, voor verdere en 
betere samenwerking met het maatschappelijk middenveld in 
implementatie & review. 
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Lessons learned

Waardevolle oefening, verhoogde zichtbaarheid op alle 
niveaus, eigenaarschap (!)

Proces:
• Soms ad-hoc
• Timing
• Terugkoppeling …

Uitdagingen:
• Input filteren: 600 -> 60 blz.
• Evenwicht, coherent verhaal, iedereen voldoende zichtbaarheid
• Lacunes vermijden
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Bedankt voor uw aandacht! 
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