
Rondetafel 1: Hoe kunnen we beter inzetten op beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling? 

Relevante citaten uit de Agenda 2030: 

Onder SDG 17 ter versterking van de implementatiemiddelen en  het wereldwijd partnerschap voor 

duurzame ontwikkeling refereert target 17.14 expliciet naar de noodzaak om de beleidscoherentie 

voor duurzame ontwikkeling te versterken. 

De EU Raadsconclusies van 20 juni 2017 over “Een duurzame Europese toekomst: de EU-respons op 

de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling" onderstrepen eveneens het fundamenteel belang van 

beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling (PCSD) om tot de geïntegreerde Agenda 2030 te 

komen. (paragraaf 21) 

Dit principe weerspiegelt het uitgesproken transversale karakter van de Agenda: van de synergiën en 

trade-offs tussen de verschillende SDGs en targets; tussen de verschillende sectoren; tussen acties op 

lokaal, nationaal, regionaal en internationaal vlak; en uiteindelijk ook tussen de verschillende 

generaties. Anders gezegd: blijvende resultaten zijn enkel mogelijk wanneer de respectieve 

bevoegdheden overstegen en  de zaken op een omvattende manier benaderd worden, teneinde de 

kruisverbanden tussen de verschillende sectoren en doelen beter te benaderen, de synergieën en 

trade-offs in kaart te brengen, zowel geografisch als intergenerationeel. 

 

Belgische context: 

België kan verderbouwen op een lange traditie van engagement inzake duurzame ontwikkeling – 

zowel van de federale staat als van de gemeenschappen en gewesten. Duurzame 

Ontwikkelingsstrategieën of hun equivalenten zijn daarbij steeds als noodzakelijk erkende 

instrumenten beschouwd. Dit onder meer omwille van hun meerwaarde in termen van 

coherentieverzekering, transversaliteit en participatief karakter.  

De recent door de verschillende regeringen aangenomen langetermijnvisies inzake duurzame 

ontwikkeling bouwen voort op deze traditie, en ook de in 2017 goedgekeurde Nationale Strategie 

Duurzame Ontwikkeling (NSDO) vormt hierop geen uitzondering. Deze laatste is bedoeld om de 

samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus te versterken wanneer het de realisatie van de 

SDGs betreft.  

 

Elementen van het gecoördineerd advies van de FRDO betreffende het verslag ter voorbereiding 

van de NVR: 

Via de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling hebben de verschillende adviesraden zich het voorbije 

jaar 2 keer uitgesproken over de SDG implementatie – in een advies over de NSDO, alsook in een 

advies over de NVR. In beide gevallen wordt beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling 

vooruitgeschoven als uitgangspunt en toets voor het beleid duurzame ontwikkeling. 

De Raden vragen zo ondermeer een uitdrukkelijk politiek engagement om de NSDO tegen 2030 

effectief te realiseren, waarbij het nastreven van de SDGs in geen enkel geval herleid kan worden tot 



de bevoegdheden van één minister of ondergeschikt gemaakt kan worden aan de leidende 

beleidsstrategie. Bij de verdere monitoring van en rapportering over de NSDO zou het element 

beleidscoherentie volgens de raden een cruciaal criterium moeten zijn. De beoordeling daarvan zou 

een belangrijke opdracht moeten zijn voor de stakeholders en de parlementen, zowel bij de 

tussentijdse raadplegingen over de voortgang van de NSDO-implementatie als bij de opmaak van de 

NVR. De coherentie zou in de eerste plaats ex-ante moeten worden onderzocht, bij middel van een 

SDG-check of een RIA (= regelgevingsimpactanalyse) die ook kijkt naar de internationale 

verbintenissen (SDGs, klimaat, …).  

Voor wat het 2017 NVR rapport betreft hadden de Raden graag gezien een meer structurele 

aandacht gezien voor het concept van beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling, en dit in de 

verschillende onderdelen van het rapport: samenwerking tussen de beleidsniveaus (verticaal), 

coherentie tussen de verschillende beleidsonderdelen (horizontaal) en evaluatie van de effecten van 

het binnenlands beleid buiten onze grenzen  zouden daarbij aan bod moeten komen.  

 

Vragen voor bespreking op de rondetafelconferentie: 

Het operationaliseren van een visie van beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling naar concrete 
actie vormt een belangrijke uitdaging. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: 

- Welke zijn de belangrijkste bouwstenen in de uitwerking van een kader voor beleidscoherentie 
voor duurzame ontwikkeling (verticale en/of horizontale coherentie, instrumenten, 
structuren,…)? 

- Hoe rapporteren we best over voortgang en opvolging bij de totstandbrenging van 
beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling? 

- Hoe betrekken we best de verschillende actoren – overheden, private sector, middenveld, burger 
– die een rol te spelen hebben?  


