
Ronde tafel n°2:  Hoe de indicatoren kiezen ter opvolging van de SDG’s op Belgisch niveau ? 

Relevante fragmenten uit de Agenda 2030: 

De Agenda 2030 bepaalt in artikel 75 dat « de doelstellingen zullen opgevolgd en onderzocht worden 
met behulp van een geheel van indicatoren op mondiaal niveau. Deze zullen aangevuld worden met 
indicatoren op regionaal en nationaal niveau, uitgewerkt door de lidstaten, … » 

Het geheel van globale indicatoren is voorgesteld door de VN-Commissie voor Statistiek in 2016 en 
beperkt aangepast in 2017. Het gaat om 232 indicatoren en hun opdelingen (naar geslacht, leeftijd, 
handicap…). Een herziening van deze lijst is voorzien in 2020 en 2025. Deze indicatoren worden 
verzameld door de VN om een globale evaluatie te maken van de vooruitgang op vlak van de SDG’s. 

Belgische context: 

Tegelijk worden de landen uitgenodigd om hun eigen indicatoren ter opvolging van de SDG’s uit te 
werken en deze te communiceren aan de VN. Dergelijke indicatorenset werd uitgewerkt in België en 
op Europees niveau. In België hebben bepaalde gefedereerde entiteiten en federale instellingen hun 
eigen indicatorenset ontwikkeld zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij hun realiteit. Voor de VN-
rapportage heeft het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) – dat alle statistische autoriteiten 
van het land verzamelt – een eerste set van 34 indicatoren (2 per SDG) uitgewerkt in het kader van 
de opmaak van de ‘National Voluntary Review’ (NVR) die voorgesteld werd in juli 2017. Het IIS zal 
deze set nog uitbreiden.  

Elementen van het gecoördineerd advies van de FRDO over het voorbereidend rapport voor de NVR: 

Het gecoördineerd advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) over de 
National Voluntary Review behandelt het statistisch annex in punt 2.2.4 en spreekt zijn appreciatie 
uit over het geleverde werk. 

“[29] De raden waarderen het werk dat al geleverd is door de betrokken diensten op het vlak van het 
voorzien van gedesaggregeerde data (onder meer voor gender). Ze hopen dat ons land een 
pleitbezorger zal blijven voor dit belangrijke doel.  

[30] De raden hebben vragen bij de relevantie van de gekozen indicatoren per SDG. Het gaat bv. over 
de werkloosheidsgraad om waardig werk te meten (SDG 8), obesitas (SDG 2), efficiëntie (SDG 6), 
slachtoffers van natuurrampen (SDG 13).” 

Vragen voor bespreking op de ronde tafel: 

- Welk soort proces opzetten om de keuze te bepalen van de meest geschikte op te volgen 
indicatoren op Belgisch niveau ? Welke actoren betrekken ? Welke rol is hierbij weggelegd 
voor de regering en het IIS ? 

- Welke criteria gebruiken om de geschiktheid van de indicatoren te bepalen op Belgisch 
niveau ? 

- Hoe de coherentie verzekeren tussen de indicatorensets ontwikkeld op de verschillende 
niveaus en in de verschillende sectoren, waarbij tegelijk de ieders specificiteit wordt erkend ? 

 


