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FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (FRDO) 
CONSEIL FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CFDD) 

Werkgroep Strategieën 
Verslag intern seminarie: indicatoren van het federaal rapport 

duurzame ontwikkeling 2019 

(17 september 2020, 10u) 

1. Agenda 

 Toelichting bij de methodologie van keuze en de evaluatie van de indicatoren in het 

federaal rapport duurzame ontwikkeling 2019, door de Task Force Duurzame 

Ontwikkeling (TFDO: Alain Henry, Patricia Delbaere, Jean-Maurice Frère) 

 Vragen en opmerkingen van de leden 

 Toelichting bij de indicatoren in drie specifieke domeinen die de FRDO behandelt in zijn 

jaarprogramma, door de Task Force Duurzame Ontwikkeling: 

o Biodiversiteit 

o Armoede 

o Materiaal-intensiteit van de economie 

 Inbreng voor deze drie domeinen op basis van het gemeenschappelijk advies CRB/NAR 

“Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Opvolgingsindicatoren en ambitieniveau” en 

het verslag  “Ambitieniveau en opvolgingsindicatoren betreffende de milieugerelateerde 

SDG’s van de VN”  van de CRB 

 Vragen en opmerkingen van de leden 

 
2. Toelichting bij de methodologie van keuze en de evaluatie van de indicatoren in het 

federaal rapport duurzame ontwikkeling 2019, door de Task Force Duurzame Ontwikkeling 

  Deze presentatie wordt als bijlage van dit verslag opgenomen. 

Vragen en opmerkingen van de leden 

[1] (François Sana – CSC)  Dank voor deze presentatie. Ik heb twee vragen: is het geen optie om 
de twee bestaande indicatorensets duurzame ontwikkeling te fuseren? En wat is de reden dat 
er voor sommige indicatoren geen becijferbare doelstellingen zijn, kan daar niets aan gedaan 
worden? 

 (TFSD)  Alles wordt gestructureerd op basis van de SDG en we proberen de set ‘aanvullende 
indicatoren naast het BBP’ zoveel mogelijk te laten samenvallen met de set SDG-indicatoren, 
maar in die eerste set zijn ook een aantal indicatoren opgenomen die van een andere aard zijn: 
bijvoorbeeld bepaalde indicatoren die gebruikt worden om de samengestelde indicatoren voor 
welzijn te berekenen.   

Wat de becijferbaarheid betreft, het merendeel van de 169 subdoelstellingen is niet voldoende 
specifiek gedefinieerd om een cijferdoel te kunnen vastleggen voor deze indicatoren. Dat is 
enkel voor 22 indicatoren het geval. Doelstellingen bepalen is een politieke keuze die we zelf 
niet kunnen maken. Dat moet de regering doen. Het FIDO is momenteel wel met een studie 
bezig daarover, de resultaten ervan kunnen wij gebruiken om nieuwe stappen te zetten. 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/731/crb-en-nar-spreken-zich-uit-over-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-van-de-vn
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/686/de-set-opvolgingsindicatoren-van-de-milieugerelateerde-sdg-s-aanvullen
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/686/de-set-opvolgingsindicatoren-van-de-milieugerelateerde-sdg-s-aanvullen
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 [2]  (Brent Bleys – Ugent, voorzitter) In het rapport werken jullie met 51 indicatoren voor de SDG, 
op welke basis hebben jullie voor die indicator per doelstelling gekozen, en niet voor een 
andere?  

 (TFSD)  Het is inderdaad een keuze die je als expert dient te maken. Je bekijkt de pertinentie 
van de indicator ten opzichte van het bestaan van een cijferdoel, de pertinentie van de 
doelstelling in de Belgische context, en daarnaast zijn zeker ook de projectiemogelijkheid 
(nuttig voor de evaluatie) en de mogelijkheid om een evolutie voor te stellen nuttige criteria 
om voor een bepaalde indicator te kiezen. 

[11] (Christian Ferdinand –SPF Economie) Wat de armoedecijfers betreft, die worden niet meer 
vermeld in decielen maar in kwintielen, wat is daar de reden voor? En zou wat biodiversiteit 
betreft, de globale ecologische voetafdruk geen pertinente indicator zijn? 

 (TFSD)  De ecologische voetafdruk is een interessante samengestelde indicator, maar hij is niet 
rechtstreeks verbonden met biodiversiteit. Hij is methodologisch vooral gebaseerd op de CO2-
uitstoot en de CO2-opname. Grondstoffenverbruik wordt niet echt meegenomen, en dat is wel 
een tekortkoming ervan. Een ‘material footprint’ zou in die optiek nuttiger zijn, die is 
momenteel in ontwikkeling.  

Wat de armoedecijfers betreft, werken we met de Eurostat-data. Daar is men overgestapt van 
een ventilering per decielen naar kwintielen omwille van een probleem van kwaliteit van de 
data bij in het bijzonder het hoogste en het laagste deciel.  

3. Inbreng voor deze drie domeinen op basis van het gemeenschappelijk advies CRB/NAR 

“Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - Opvolgingsindicatoren en ambitieniveau” en het 

verslag  “Ambitieniveau en opvolgingsindicatoren betreffende de milieugerelateerde SDG’s 

van de VN”  van de CRB 

   Deze presentaties door Lucie Lobet en Sarah Leonard worden als bijlage van dit verslag 
opgenomen. 
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