
Voluntary National Review 2023 | Bijdrage maatschappelijke groepen 

Gelieve op basis van deze 8 vragen een bijdrage te maken van één pagina. 

1. Naam van uw organisatie  

ACLVB 

2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve samenleving, 
overige) 

Vakbond  

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen aangegaan? |  Geef 
de voorkeur aan acties met betrekking tot verschillende P's van de 2030 Agenda, die transformerend zijn en inspirerend 
voor andere organisaties op internationaal niveau. |  Geef de voorkeur aan een synthetische presentatie en 
verwijzingen naar webpagina's of onlinedocumenten voor nadere informatie.  

De ACLVB acties zijn vooral gericht op de “P” van “People” (werknemers) => SDGs: 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16 & 17 
Gebruik en verpersoonlijking van de SUSTATOOL (https://www.mvovlaanderen.be/sustatool/home) om via 
vorming/sensibilisering aan de ACLVB vakbondsafgevaardigden een tool te bieden om de SDG’s via sociale dialoog in 
de overlegorganen op de werkvloer te brengen. We ontwikkelden voor de vakbondsafgevaardigden een 
duurzaamheidsbrochure op maat van 6 SDG’s en 5 gelinkte sustatoolthema’s.  
Dit ACLVB initiatief (https://www.sdgs.be/en/sdgs-op-de-werkvloer ) is door de EU geselecteerd als een goede 
praktijkcase en opgenomen in hun "“Interreg Europe Policy Learning Platform good practice database”, zie:  
Sustatool - getting SDG's in companies through social dialogue | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy 
De ACLVB heeft ook onze werking met de SUSTATOOL voorgesteld aan andere Europese vakbonden: zie 
https://www.aclvb.be/nl/artikels/aclvb-stelt-de-sustatool-voor-aan-europese-vakbonden  
In het kader van de “P” van “Partnership”: SDG 17 
Via de ontwikkelingssamenwerking NGO (BIS-MSI) van de ACLVB hebben wij een aantal resultaten geboekt in 
samenwerking met onze partnerorganisaties uit Afrika als bijdrage tot de SDGs, samengevat in een brochure:  
https://www.aclvb.be/sites/default/files/aclvb/Documenten/Over_ACLVB/bis-msi/bis-
msi_trade_union_partners_contributing_to_achieving_the_sdgs_en.pdf  
Ter promotie van SDG 8 hebben de 3 Belgische vakbonden ook de “Timefor8” campagne van de ITUC/ETUC 
ondersteund en gepromoot tijdens het SDG Forum:  https://est.etuc.org/?p=1424  
En https://www.ituc-csi.org/timefor8-unions-actions-at-national-level-Belgium  

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit te voeren? |  
Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste punten voor België?  

SDG 8 - Waardig werk – Indicator voor de kwaliteit van werk en het collectief overleg: Via een advies van de NAR/CRB: 
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/ADVIES/advies-2220.pdf willen wij dat er meer op de kwaliteit van 
werk wordt ingezet. Aandacht aan veiligheid en gezondheid op de werkvloer.  
SDG 5 – Dat België de ILO Conventie C.190 moet ratificeren, loon kloof m/v wegwerken,  
SDG 17 – De 0,7% behalen! 

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit te voeren? |  
In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.  

- Extra aandacht aan Waardig Werk gericht op de kwaliteit van werk  
- Bindende wetgeving rond Human Rights Due Diligence (HRDD) 
- Universele sociale bescherming (USP) 
- Rechtvaardige Transitie  

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

Belang van Waardig Werk (SDG 8) als transformerende SDG te promoten – zie https://est.etuc.org/?page_id=858  
en https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/sdg_decade_of_action_-_trade_union_policy_responses.pdf  

7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):  

Plaats en tijd geven aan het Belgische middenveld om een interventie te doen in de Belgische time slot tijdens de HLPF 
van 2023 
België als co-voorzitter van de “Group of friends of decent work” een side event rond waardig werk laten organiseren  

8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 Agenda  

Werking van de ILO: https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--en/index.htm  
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