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

 

1. Naam van uw organisatie  
Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) 
2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve 
samenleving, overige) 
VARIO is samengesteld uit 10 experten uit de academische wereld en/of het bedrijfsleven, die zetelen 
ten persoonlijke titel, en die de Vlaamse Regering en Vlaams Parlement adviseren over onderzoeks-, 
innovatie- en ondernemerschapsbeleid.  
3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan?  
VARIO heeft in 2021 op eigen initiatief twee adviezen uitgebracht m.b.t. tot de SDG’s: VARIO-advies 
17: ‘De SDG’s als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid’ en VARIO-
advies 20: ‘De SDG’s - Opportuniteiten voor Vlaamse Ondernemingen’. Daarnaast is er ook het VARIO-
advies 21 ‘Ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling’, op vraag van Vlaamse minister-
president Jan Jambon. Eén van de concrete aanbevelingen aan de Vlaamse overheid in deze adviezen 
is bijvoorbeeld om aan alle overheidssteun aan bedrijven de voorwaarde van een globaal positieve 
impact op de SDG’s te verbinden. 
4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit 
te voeren?  
De focus van VARIO op de SDG’s als kader voor duurzaamheid, komt onder meer voort uit het feit dat 
het een wereldwijd, gestandaardiseerd en allesomvattend kader is. Volgens VARIO dreigen met de 
huidige nadruk op gezondheid en klimaat, sommige andere belangrijke doelen, zoals 
kwaliteitsonderwijs voor iedereen, vergeten te worden. De SDG’s hebben het voordeel wel alles mee 
te nemen. Vandaar dat VARIO geen thema’s of SDG’s naar voor schuift als zijnde prioritair. Tegelijk is 
VARIO zich bewust van de mogelijke nadelen die een allesomvattend kader kan vormen; het is moeilijk 
om op álles in te zetten.  
5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren?  
VARIO heeft vastgesteld dat naar gelang de niveaus, globaal, Europees, Belgisch of Vlaams, andere 
indicatoren worden gemonitord voor dezelfde SDG’s of subdoelstellingen daaruit. Om vooruitgang 
goed te kunnen opvolgen en internationaal te vergelijken is meer coherentie nodig. 
 
Via het internaliseren van externe kosten moet ervoor gezorgd worden dat duurzame bedrijven geen 
competitief nadeel hebben, in de context van CO2 uitstoot bijvoorbeeld via een CO2-taks. Dit soort 
ingrepen kan regionaal gebeuren maar wordt beter op een internationaal niveau georganiseerd.   
 
Een verwant probleem is dat op de internationale markt bedrijven die in hun land van herkomst aan 
bepaalde duurzaamheidsnormen moeten voldoen, een competitief nadeel kunnen hebben tegenover 
bedrijven uit landen waar dat niet het geval is. Er moet voldoende aandacht zijn aan het behouden 
van een level playing field. Dat is bijvoorbeeld wat de Europese Commissie plant te doen met zijn 
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in het kader van het Europese Emission Trading 
System (EU ETS). 
6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

https://www.vario.be/nl
https://www.vario.be/nl/publicaties/advies-17-de-sustainable-development-goals-als-kompas-voor-het-wetenschaps-innovatie
https://www.vario.be/nl/publicaties/vario-advies-20-%E2%80%98de-sustainable-development-goals-%E2%80%93-opportuniteiten-voor-vlaamse
https://www.vario.be/nl/publicaties/vario-advies-21-%E2%80%98ontwerp-vierde-vlaamse-strategie-duurzame-ontwikkeling%E2%80%99


Volledig in de geest van het systemische karakter van de SDG’s wil VARIO benadrukken dat die SDG’s 
opportuniteiten inhouden voor Vlaamse bedrijven en voor Vlaanderen. SDG8 (waardig werk en 
economische groei) en SDG9 (industrie, innovatie en infrastructuur) kunnen met andere woorden 
versterkt worden door in te zetten op (alle) andere SDG’s. Het is aangetoond dat de dubbele 
doelstellingen van profit en purpose niet ten koste van elkaar gaan, maar elkaar versterken. Eén van 
de aanbevelingen van VARIO aan de Vlaamse Regering is dan ook om in Vlaanderen verder expertise 
op te bouwen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen die kaderen binnen de SDG’s en zo 
onze Vlaamse bedrijven internationaal in de markt te zetten. 
 
De SDG’s realiseren zonder economische krimp kan alleen via innovatieve oplossingen en technologie. 
Ons huidige groeimodel is niet langer houdbaar en we moeten evolueren naar een ‘nieuwe economie’ 
met een duurzamer groeimodel, d.w.z. klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens. 
Innovatie zal hier meer dan ooit de onderscheidende factor zijn. We moeten inzetten op een 
‘transformatief’ innovatiemodel. Europa trekt sinds 2020 al volop de kaart van de transformatieve 
innovatie, via onder meer de Green Deal en het NextGenerationEU plan voor herstel na de covidcrisis.  
7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):  
/ 
8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 
Agenda  
Zie 3. 

 

 


